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ആമുഖം
കാലത്ാടം ജീവിതത്ാടം സംവദിക്കുന്നതാണ് 
ആവിഷ്ാരങ്ങളെലാംതളന്ന. മാനവികമൂല്യങ്ങളം 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളം നഗ്നമായി ലംഘിക്കളപെടകയം 
ഭരണകൂടം അസഹിഷ്ണുത വിതച്് സാമുദായിക 
ധ്രുവീകരണ്ിളറെ രാഷ്ടീയവിെവ് ആസൂത്ിതമായി 
ളകാളതെടക്കുകയം ളെയ്യുത്ാൾ എഴു്് പ്രതികരണ്ിനും 
പ്രതിതരാധ്ിനുമപ്പുറം സമര്ിളറെ എതിളരഴു്ാവുന്നു.

എഴു്ിളറെ രാഷ്ടീയള് അധികാരബന്ധങ്ങളളട 
സൂെകങ്ങൾ ളവച്്  വിലയിരുത്തുന്ന 
പ്രബന്ധസമാഹാരമാണ് മലയാെപെച്യളട 
രണാംലക്കമായ എതിളരഴുത്തുകൾ. ളക.ളക.ടി.എം. 
ഗവളമെറെ് തകാതെജിളല മലയാെവിഭാഗം 
തകാതെജ്  വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെിളറെ ധനസഹായത്ാളട 
2015 ഒക്തടാബർ 28, 29 തിയ്യതികെിൽ   
'അധികാരം, പ്രതിതരാധം, ആവിഷ്ാരം 
മലയാെസാഹിത്യ്ിൽ' എന്ന തലളക്കട്ിൽ നട്ിയ 
തദശീയളസമിനാറിൽ അവതരിപെിച്വയിൽനിന്നും 
ളതരളഞെട്താണ് മിക്ക പ്രബന്ധങ്ങളം. 
എതിളരഴുത്തുകൾ വിലയിരു്ലുകൾക്കായി തനേഹപൂർവ്ം 
സമർപെിക്കുന്നു. 

മുഹമ്മദ് ബഷീർ ളക.ളക.
െീഫ് എഡിറ്റർ.



മലയാളപ്പച്ച 
റികേര്ച്റ് കജര്ണൽ

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവകമെന്റ് കെോകേജറ് മലയോേവിഭോഗം  
2015 ഓഗസ്ററ് മുതൽ പ്രേദ്ധീെരിക്കുന്ന  
അര്ദ്വോര്ഷിെ റികേര്ച്റ് കജര്ണലോണറ് മലയോേപ്പച്. 
പെര്പ്പവെോശം േ്വതന്ത്രമോക്ിയ മലയോേത്ികല ആദ്യകത് 
റികേര്ച്റ് കജര്ണൽ എന്ന ബഹുമതി ഇതിനുണ്റ്. 

തനതുമലയോേലിപിയിൽ, യൂനികെോഡറ് േകകേതത്ിൽ, 
പൂര്ണ്ണമോയി അച്ടിക്കുന്നതും ഓഗസ്ററ്-കെബ്രുവരി മോേത്ിൽ 
പ്രേിദ്ധീെരിക്കുന്നതുമോയ ഈ കജര്ണലികന് ഉള്ളടക്ം 
ഭോഷ, േോഹിത്യം, േംസ്ോരം എന്നധീ കമഖലെേികല പുതിയ 
അകന്വഷണങ്ങേോണറ്. 

മലയോേപ്പച്യിൽ പ്രേിദ്ധീെരിക്ോനോഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ  
kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com എന്ന 
വിലോേത്ികലയ്കറ് word format-ൽ പത്തു പുറത്ിൽ െവിയോകത 
തയ്ോറോക്ി അയക്കുെ. റെറൻസുെൾക്കും പിൻകുറിപ്പുെൾക്കും MLA 
സ്റസ്റൽ േ്വധീെരികക്ണ്തോണറ്. 

mailto:kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com


മുഖക്കുറിപ്പ്

എതിരെഴുത്ിരെ 
ആഖ്യാനവിശേഷം

അധിെോരവം പ്രതികരോധവം മലയോേേോഹിത്യത്ിൽ എങ്ങകന
യോണറ് ചരിത്രപരമോയം രോഷ്ടധീയമോയം അടയോേകപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നതറ് 
എന്ന അകന്വഷണത്ികന് പരിണതെലമോണറ്  ‘എതികരഴുത്തുെൾ’. 
മനുഷ്യകന് ഭോഗകധയം നിര്ണ്ണയിക്കുെയം നശിപ്പിക്കുെയം കചയ്യുന്ന 
അധിെോരത്ികന് ബലതന്ത്രങ്ങകേ തിരിച്റിയോൻ ഈ പ്രബന്ധങ്ങ
ളുകട വോയനയിലൂകടയം വിശെലനത്ിലൂകടയം േോധിക്കുകമന്നതിൽ 
തര്ക്മില്ല. 

അധിെോരത്ികന്യം പ്രതികരോധത്ികന്യം ആവിഷ്ോരം വിവിധ 
വധീക്ഷണകെോണുെേിലൂകടയോണറ്  ഓകരോ പ്രബന്ധെര്ത്ോവം അവത
രിപ്പിച്ിരിയ്ക്കുന്നതറ്. പുരുഷോധിെോരം, ഭരണോധിെോരം, േവര്ണ്ണോധി
െോരം, മതോധിെോരം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമോയ അധിെോരകരേണിെകേ
യം അവയകട കനര്ക്കുള്ള പ്രതികരോധത്ികന് പോഠങ്ങകേയം വ്യത്യ
സ്തമോനങ്ങേിൽ ആവിഷ്രിക്കുെയോണിവികട. 

പുരുഷകെന്ദിത േമൂഹത്ിൽ (male dominant society)  സ്തധീേ്വത്വം 
തിരസ്രിക്കപ്പടുക്ോൾ, വ്യവസ്ോപിത അധിെോരങ്ങളുകട കനര്ക്റ് 
ശക്ികയോകട പ്രതിെരിക്കുന്ന െവിതെേോണറ് ഗിരിജ എം. പോകതക്
രയകടതറ്. ഈ െവിതെകേ സ്തധീേ്വത്വ നിര്മ്ിതിയകട േിദ്ോന്തത്ി
കന് കവേിച്ത്ിൽ അപഗ്രഥിക്കുെയോണറ് കജോയറ്േി കറോജോ വര്ഗ്ധീേറ്. 
സ്തധീകയ അടിച്മര്ത്തുക്ോഴുണ്ോകുന്ന പ്രതികരോധത്ികന്യം അതിജധീ
വനത്ികന്യം ഭോഗമോയി എഴുത്റ് എങ്ങകനയോണറ് ശക്മോയ ഒരു 
മോദ്്യമമോയിത്ധീരുന്നകതന്നറ്  ‘മോറ്ോത്ി’കയന്ന കനോവൽ പഠനവി
കധയമോക്ി  അനു ട്ധീേ ചിറ്ിലപ്പള്ളി വിശദധീെരിക്കുന്നു. കുടുംബജധീ
വിതത്ികല അേംതൃപ്തതൃഷ്ണെളും സ്തധീയകട ത്യോഗമകനോഭോവവം എങ്ങ
കനകയല്ലോം മോധവിക്കുട്ിയകട െഥെേിൽ പ്രതിെലിക്കുന്നുകവന്നറ്  



വ്യക്മോയി വരച്ചുെോട്ടുന്ന പ്രബന്ധമോണറ് വിജിതയകടതറ്. സ്തധീേ്വത്വോ
വിഷ്ോരനിര്മ്ിതിയ്കോയി യത്ിക്കുന്ന സ്തധീജധീവിതമോണറ് കനോവൽ പ്ര
കമയത്ിനു െരുത്തുപെരുന്നകതന്ന ദധീപ ആര്.വി.എം. എന്ന പ്രബ
ന്ധെോരിയകട െോഴ്ചപ്പോടറ് ‘ബര്േ—തലകുനിക്ോത്വൾ’ എന്ന പ്ര
ബന്ധത്ിനു ശക്ിനല്കുന്നു. പുരുഷോധിെോരവ്യവസ്കയോടുള്ള പ്രതി
കരോധമോയി കനോവലിസ്ററ്  ‘ആരോച്ോരി’ൽ കചതനകയ അവതരിപ്പിച്ി
രിക്കുന്നതറ് രേദ്ോപൂര്വ്ം നിരധീക്ഷണം നടത്ിയിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധ
മോണറ് ധന്യ. എേറ്. പണിക്രുകട ‘സ്റസ്തണേത്യകട കചോദന’. പുരു
ഷകമധോവിത് കുടുംബത്ിനുള്ളിൽ സ്തധീ അതിജധീവനത്ികന് പ്രതി
കരോധപോഠങ്ങൾ എങ്ങകന കമനയന്നുകവന്നറ് ആധുനിെോനന്തര കചറു
െഥെകേ പഠനവികധയമോക്ികക്ോണ്റ് നിമ്ി. എ.പി. പ്രബന്ധരചന 
നിര്വ്ഹിച്ിരിക്കുന്നു. 

ലിംഗനധീതിയം കതോഴിൽനധീതിയം േോമൂഹ്യനധീതിയം ലഭ്യമോെോ
ത് നിരവധി സ്തധീജധീവിതങ്ങൾ ഇവികടയകണ്ന്ന തിരിച്റിവറ് പ്രദോ
നംകചയ്യുന്ന പ്രബന്ധമോണറ് ഉദയകന്തറ്. പ്രോകദശിെവം ഭോഷോപരവം 
െോലിെവം സ്റനേര്ഗ്ിെവമോയ പ്രതികരോധപോഠങ്ങകേ കെ.ആര്. 
മധീരയകട ‘പോയിപ്പോടുമുതൽ കപകമേക്ര് വകര’ എന്ന െഥയിലൂകട 
അടയോേകപ്പടുത്ോൻ രേമിച്ിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമോണറ് ഷധീന വി.കെ.
യകട ‘പ്രതികരോധത്ികന് ഭിന്നമുഖങ്ങൾ.’ ആണധിെോരവ്യവസ്ിതി
യം പ്രതികരോധത്ികന് കപണ്ണിടവം ‘പോട്ബോക്ി’ എന്ന കനോവലിൽ 
എങ്ങകന പ്രതിെലിക്കുന്നുകവന്ന അകന്വഷണമോണറ് േിമി എ.കജ. 
നടത്ിയിരിക്കുന്നതറ്. ആണധിെോരത്ിൽനിന്നും കപണ്ണനുഭവങ്ങൾ 
തിെച്ചും േ്വതന്ത്രമോകെണ്തികന് ആവശ്യെത പ്രതിപോദിക്കുന്ന പ്രബ
ന്ധമോണറ് േൗമ്യയകട ‘കപൺവിനിമയങ്ങേികല അധിെോരരൂപങ്ങൾ’.

അന്ധവിശ്വോേങ്ങൾക്കും അനോചോരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കുടുങ്ങിക്ിട
ക്കുന്ന സ്തധീജധീവിതങ്ങേറ്ശക്ികപ്പടുന്നതികന് ചിത്രം ‘പരിണയം’ എന്ന 
തിരക്ഥയിലൂകട െകണ്ടുക്ോൻ രേമിക്കുെയോണറ് രോമചന്ദൻപിള്ള. 
മോധവനോൽ തിരസ്രിക്കപ്പടുന്ന നകങ്ങലി എന്ന സ്തധീയകട ഉയിര്കത്
ഴുകന്നല്ികന്യം അതിജധീവനത്ികന്യം കനര്ചിത്രം കൃത്യമോയി ഈ 
പ്രബന്ധത്ിൽ ദര്ശിക്ോം. അഭിജ്ോനശോകുന്തേത്ികല രോജോധി
െോരവം അതിനുകനര്ക്കുള്ള പ്രതികരോധവം െോേിദോേൻ എങ്ങകന 
ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നുകവന്നറ് വിശെലനം കചയ്ിട്ടുള്ള പ്രബന്ധമോണറ് 
രേധീമതി. പ്രജിനിയകടതറ്. മലയോേനോടെചരിത്രം അപഗ്രഥിച്ോൽ 



േമുദോയപരിഷ്രണത്ിനറ് എകപ്പോഴും നോടെത്ിൽ പ്രോധോന്യം നല്ി
യിരുന്നുകവന്നുെോണോം. അടുക്േയിൽനിന്നും അരങ്ങികലയ്ക്കും പിന്നധീടറ് 
കതോഴിൽകെന്ദത്ികലയ്ക്കും എത്ികച്രുന്നവേോണറ് സ്തധീ എന്ന രോഷ്ടധീ
യകബോധം  അരക്ിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ‘കതോഴിൽകെന്ദത്ികലയ്കറ്’ എന്ന 
നോടെകത് ചരിത്രപരമോയി വിശെലനംകചയ്യുന്ന ഒന്നോണറ് ‘പ്രതി
കരോധത്ികന് രംഗഭോഷ്യം—കതോഴിൽകെന്ദത്ികലയ്കറ്’ എന്ന കഡോ. 
ജോൻേിയകട പ്രബന്ധം. 

സ്റേബറിടങ്ങേികല അധിെോരവം പ്രതികരോധവം കനോവലുെേിൽ 
എങ്ങകന ആവിഷ്കൃതമോയിരിക്കുന്നുകവന്ന കഡോ. അജി കുഴിക്ോട്ികന് 
‘നവമോദ്്യമോധിെോരത്ിനറ് ഒരനുബന്ധം അഥവോ ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ി
കക്ോര’ എന്ന പ്രബന്ധം കവറിട്ടുനില്ക്കുന്നു. അധിെോരത്ികന് ഏറ്വം 
ശക്മോയ ഇടകപടൽ മനുഷ്യനിൽ അടികച്ല്ിക്കുന്നതറ് മതങ്ങളും 
വിശ്വോേങ്ങളുമോകണന്നും ഈ വിശ്വോേകത് തച്ചുടയ്കോൻ രേമിക്കുന്ന 
വോങറ്മയമോണറ് ‘നിരധീശ്വരൻ’ എന്ന കനോവൽ എന്നും ‘തെര്ന്നുയരുന്ന 
കദവബിംബങ്ങൾ’ എന്ന പ്രബന്ധത്ിലൂകട കഡോ. എം. ഗംഗോകദവി 
നിരധീക്ഷിക്കുന്നു. ആകഗോേവതറ്െരണത്ികന്യം വിപണിേംസ്ോര
ത്ികന്യം നധീരോേിപ്പിടുത്ത്ിനിടയിൽ ഒരു ജനതയകട പ്രതികരോ
ധേോദ്്യതെൾ െകണ്ടുക്ോനുള്ള രേമത്ികന് ഭോഗമോയി ശ്രുതി 
‘ചോകവോലി’ എന്ന കനോവലികന പഠനവികധയമോക്ിയിരിക്കുന്നു. 
അഗ്ിക്ോവടി എന്ന അനുഷ്ോനെലയകട പ്രതികരോധേോദ്്യതെളും 
അതികന് മനഃശോസ്തവം ചര്ച്കചയ്ോൻ രേമിക്കുന്ന പ്രബന്ധമോമറ് രേധീജ 
കജ.എസ്ികന്തറ്. 

അധഃകൃതരുകട പ്രതികഷധം എങ്ങകനയോണറ് േവര്ണ്ണോധിപത്യ
കത് െധീകമേൽ മറിച്തറ് എന്നറ് ടി.കെ.േി. വടുതലയകട കചറുെഥകയ 
ആധോരമോക്ി തിെച്ചും അക്ോദമിെ രധീതിയിൽ പഠിച്റ് പ്രബന്ധരചന 
നിര്വ്ഹിച്ിരിക്കുെയോണറ് കഡോ. സുധധീര്കുമോര് പി. പോര്ശ്വവതറ്െരി
ക്കപ്പട് ഒരു ജനവിഭോഗത്ികന് പ്രശ്നങ്ങകേ അടയോേകപ്പടുത്ിയിരി
ക്കുന്ന ‘ചോകവോലി’ എന്ന കനോവലികല അരികുജധീവിതവം അധികൃതരോ
ഷ്ടധീയവമോണറ് ഉര്സുലയകട പ്രബന്ധത്ിൽക്ോണോനോവെ. േി. അയ്
പ്പകന് െഥെേിൽ കതേിയന്ന െധീഴോേ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതികരോധപോഠ
ങ്ങേോയി വധീണോ കഗോപോൽ തകന് പ്രബന്ധത്ിൽ ആവിഷ്രിക്കുന്നു. 

അധിെോരത്ോൽ ചൂഷണം കചയ്കപ്പടുന്ന നിരവധി മനുഷ്യ
ജധീവിതങ്ങകേ വിവിധ രോഷ്ടധീയ േോമൂഹിെ േോഹചര്യങ്ങളുകട 



അടിസ്ോനത്ിൽ അക്ോദമിെമോയി വിലയിരുത്തുന്ന പ്രബന്ധമോണറ് 
കമറിൻ കജോയിയകടതറ്. അധിെോരവം പ്രതികരോധവം ജനതകയ എങ്ങ
കനകയല്ലോം േ്വോധധീനിക്കുന്നുകവന്ന  നിരധീക്ഷണമോണറ് ‘നഗരോധിെോര
ത്ികന് അധിനികവശങ്ങൾ—ആലോഹയകട കപൺമക്േിൽ’ എന്ന പ്ര
ബന്ധത്ിലൂകട മേിത എൽേി കേബോസ്റ്യൻ നിര്വ്ഹിച്ിരിക്കുന്നതറ്. 

‘ഭരണകൂടത്ികന്യം പുരുഷോധിപത്യ േമൂഹത്ികന്യം ഭയകപ്പടു
ത്ലികന് പോഠങ്ങൾ’ എന്ന പ്രബന്ധത്ിൽ ദിവ്യ ധര്മ്ദത്ൻ അധി
െോരത്ികന് പ്രത്യയശോസ്തം ശിഹോബുദ്ധീൻ കപോയ്തംെടവികന് െഥെ
േിലൂകട വിശെലനം കചയ്യുന്നു. ജനോധിപത്യം കപരിൽ മോത്രമോകണ
ന്നും ആത്യന്തിെമോയി ജനങ്ങൾക്ല്ല, അധിെോരിെൾക്കുതകന്നയോണറ് 
ആധിപത്യകമന്നും ‘1128-ൽ സ്റ്രം’ എന്ന നോടെപഠനത്ിലൂകട 
മുഹമ്ദറ് ബഷധീര്. കെ.കെ. വിശദമോക്കുന്നു. അധിെോരകത് നിര്ണ്ണയി
ക്കുന്ന വ്യത്യസ്തഘടെങ്ങളും അവ എങ്ങകനയോണറ് പൗരജധീവിതകത് 
േ്വോധധീനിക്കുന്നകതന്നും മലയോറ്റൂരികന് ‘യന്ത്രം’ എന്ന കനോവലികന 
ആസ്പദമോക്ി കഷറധീനോ റോണിയകട പ്രബന്ധം അകന്വഷിക്കുന്നു. 
‘അധിെോരത്ിനുപിന്നിൽ പണത്ികന് ധിക്ോരപരമോയ െരുത്തുണ്റ്’ 
എന്നുകതേിയിക്ോനുതകുന്ന പ്രബന്ധമോണറ് ബധീന കെ.യകടതറ്. പ്രസ്തു
തപ്രബന്ധം ചന്തുകമകനോകന് കനോവലുെേികല ദോയ്രമം അടിസ്ോന
മോക്ിയോണറ് േംവിധോനം കചയ്ിട്ടുള്ളതറ്. ഒ.വി. വിജയകന് ‘ഖേോക്ി
കന് ഇതിഹോേ’കത് അവലംബിച്റ് അധിെോരത്ികന് വിവിധതല
ങ്ങകേ അപഗ്രഥിച്ിരിക്കുന്നു ദധീപ ബി.എേറ്. 

‘എതികരഴുത്തുെൾ’ എന്ന ഈ പ്രബന്ധേമോഹോരം അക്ോദമിെ 
കലോെകത്യ്കറ് വിശെലനത്ിനോയി കനേഹപൂര്വ്ം േമര്പ്പിക്കുന്നു.

പുല്ലൂറ്റ്    രഷറീനയാ റയാണി ജി.ബി.
22-02-2016     ഇഷയൂ എഡിറ്ര്. 
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  നവമയാധ്മയാധികയാെത്ിനപ്  
ഒരു അനുബന്ം 
അഥവയാ 'ഫ്യാന്ി്പ് ഇട്ിശക്യാെ'

 

പുതുമോധ്യമങ്ങൾ പ്രകത്യെിച്റ് സ്റേബറിടം നമ്മുകട സ്റദനംദിനജധീ
വിതോനുഭവങ്ങളുകട ഉേേടക്ങ്ങകേ പുതുക്ിപ്പണിയന്നുണ്റ്. രണ്ോയിര
ത്ിനുകശഷം എഴുതകപ്പട്ിട്ടുേേ ചില കനോവലുെകേകേിലും ഈകയോരു 
േോംസ്ോരിെോനുഭവകത് േ്വോംശധീെരിക്ോൻ രേമിക്കുന്നുണ്റ്. ടി. ഡി. 
രോമകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ എന്ന കനോവലികന് 
ചട്ക്കൂടറ് സ്റേബറിടത്ിലോണറ് കമനകഞെടുത്ിട്ടുേേതറ്. സ്റേബറിടം 
സ്റദനംദിനജധീവിതോനുഭവങ്ങേിൽ ഇടകപടുന്നകതങ്ങകന എന്നുേേ 
അകന്വഷണം േോമൂഹിെബന്ധങ്ങകേ മുൻനിര്ത്ി വിശദമോയി 
ഇനിയം ചര്ച്കചയ്കപ്പട്ിട്ില്ല. സ്റേബറിടം േമൂഹത്ികന് സ്ലെോ
ലോനുഭവങ്ങകേ ഉടച്ചുവോര്ക്കുെയോണറ് കചയ്തറ്. സ്റേബറിടം കപോലുേേ 
ഉപവ്യവസ്െൾ (subsystems) ജനതെളുകട സ്ലെോലോനുഭവങ്ങകേ
യം കപരുമോറ്രധീതിെകേയം അഭിരുചിെകേയം പരിവര്ത്ിപ്പിച്കത
ങ്ങകന എന്നറ് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ എന്ന കനോവലികന മുൻനിര്
ത്ി പരികശോധിക്കുെയോണിവികട കചയ്യുന്നതറ്.

ആധുനിെോനന്തര േമൂഹത്ികന് പ്രധോനേവികശഷത അതറ് 
മോധ്യമേമൂഹമോകണന്നതോണറ് എന്നറ് കഗ ദി കബോര്ദറ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതറ് 
മൂന്നറ് പതിറ്ോണ്ിനും മു്ോണറ്. വര്ത്മോനെോല കെരേധീയോന്തരധീക്ഷ
ത്ിൽ േോമൂഹിെബന്ധങ്ങകേ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മോധ്യമങ്ങൾ 
നിര്ണ്ണോയെമോയ പകേോണറ് വഹിക്കുന്നതറ്. േോകകേതിെതകയ കെര
േധീയരടക്മുള്ള േമൂഹം എങ്ങകനയോണറ് േ്വോംശധീെരിച്ിട്ടുള്ളകതന്നറ് 
പഠിക്ോനും പരികശോധിക്ോനമുേേ ചരിത്രപോഠം എന്ന നിലയിൽ ഈ 
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കനോവലികന പരിഗണിക്ോവന്നതോണറ്. ഒരര്ത്ഥത്ിൽ കെരേധീയരുകട 
േമെോലിെ ജധീവിതത്ികന് ചരിത്രവതറ്െരണമോയി ഈ കനോവലികന 
പരിഗണിക്ോം. േോമ്പ്രദോയിെ ചരിത്രരചയിതോക്ോൾ രേദ്യികല
കക്ടുക്ോത് വര്ത്മോനത്ികന് കെരേധീയമുഖകത്യോണറ് ഈ 
കനോവൽ അടയോേകപ്പടുത്തുന്നതറ്. പുതുമോധ്യമങ്ങൾ എങ്ങകന സ്ലെോ
ലോനുഭവങ്ങകേ പുതുക്ിപ്പണിയന്നുകവന്നറ് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ 
എന്ന കനോവലികന മുൻനിര്ത്ി പരികശോധിക്കുന്നതറ് പലതലത്ിൽ 
പ്രേക്മോണറ്.

സ്ഥെകയാെങ്ങളുരട പുതുവിതയാനങ്ങള്
കലോെകത്വികടയമുള്ള സ്ലകത്ക്റ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നറ് പ്രകവ

ശിക്ോവന്ന േോധ്യത സ്റേബറിടം തുറന്നു കവച്ചു. അതുകപോകല തകന്ന 
വര്ത്മോനത്ിൽ നിന്നുകെോണ്റ് ഭൂതെോലത്ികലവികടക്കും കപോക്കു
വരവെൾ നടത്ോനുള്ള പ്രതധീെോത്െ േ്വോത്രന്ത്ര്യവം േോധ്യതയം 
സ്റേബറിടം വിഭോവനംകചയ്തു. പതികനട്ോംകൂറ്റുെോരുകട കുടുംബപു
രോണവം ്രിസ്തുവര്ഷം 52-മുതൽ വര്ത്മോനെോലകത്ോേം പടര്ന്നു
െിടക്കുന്ന മത, വോണിജ്യ, ജ്ോനമധീമോംേോചരിതവം ഒരു ബിന്ദുവി
കലക്റ് േംഘോടനം കചയ്ോൻ േോധിക്കുന്നതറ് സ്റേബറിടം ഒന്നികന് 
മോത്രം വ്യോവഹോരിെ േോധ്യതെേിലൂകടയോണറ്. സ്റഹകപഷ്യയകട 
െഥ പറയന്ന കനോവലികലോരുഭോഗം രേദ്ിക്കുെ: “പ്രിയകപ്പട് വോയ
നക്ോരോ, ഇന്നറ് ദഃഖകവേേിയോഴ്ച. AD 410. നമ്േികപ്പോൾ അലക്ോ
ൻഡിയ നഗരത്ികന് തിരക്ിൽ നിന്നറ് മോറി കതക്കുെിഴക്റ് ഭോഗത്റ് 
കലോെത്ികല ആദ്യകത് കജ്യോതിശോസ്തജ്യോയ സ്റഹകപഷ്യയകട 
കജോമട്ിക് എന്ന അഷ്ടഭുജഭവനത്ിനെത്ോണറ്.”1 കലോെത്ിൽ 
പലയിടങ്ങേിലോയി ചിതറിക്ിടക്കുന്ന െഥോപോത്രങ്ങകേ ബന്ധി
പ്പിക്കുന്ന െണ്ണിയോണിവികട സ്റേബറിടം. ഇറോക്ികലക്കും ക്ോറ
ൻേികലക്കും അലക്ോൻഡിയയികലക്കും കെോച്ിയികലക്കും കുന്നം
കുേകത്ക്കുകമല്ലോം വര്ത്മോനത്ിൽനിന്നുകെോണ്റ് വിവിധെോല
ങ്ങേിലൂകട കപോക്കുവരവെൾ നടത്ോൻ േോധിക്കുന്നതറ് സ്റേബറിട
ത്ിലൂകടയോണറ്. പുതുമോധ്യമത്ികന് വോതോയനത്ിലൂകട ഇറ്ലിയം 
ഫ്ോൻസും യൂകറോപ്പും ഏഷ്യയകമോന്നോകെ ഒരു ബിന്ദുവികലക്റ് വകന്ന
ത്തുെയോണറ്. അതോയതറ് കുന്നംകുേം എന്ന സ്ലേകേല്ം പുതുചരിത്രോ
നുഭവത്ികന് േോഹചര്യത്ിൽ ആകഗോേബന്ധങ്ങളുകട േോംസ്ോരിെ 
ഇടമോയി മോറുെയോണറ്. ഇതിനുമു്റ് ഇങ്ങകനകയോരു സ്ലബന്ധനം 
അേംഭവ്യമോയിരുന്നു. ഇത്രത്ിൽ സ്ലെോലങ്ങകേ സ്റേബറിടം 
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പുനര്വിഭോവനം കചയ്യുക്ോൾ േോമൂഹിെ ബന്ധങ്ങേിൽ വരുന്ന 
വിടവെളും േ്വഭോവവ്യതിയോനങ്ങളും അത്ര ഗുണപരമോയ േോംസ്ോരിെ 
േന്ദര്ഭകത്യല്ല പ്രതിെലിപ്പിക്കുന്നതറ് എന്നതുകൂടി പ്രകത്യെം ഓര്മ് 
കവകക്ണ്തുണ്റ്. 

േോകകേതിെതകയ പ്രകത്യെിച്റ് നവമോധ്യമങ്ങളുകട േോംസ്ോരിെ
വിനിമയങ്ങളുകട േന്ദര്ഭങ്ങകേയം അവയകട േ്വഭോവങ്ങകേയം ചരി
ത്രവതറ്ക്രിക്ോനുേേ രേമം ടി.ഡി. രോമകൃഷ്ണകന് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ി
കക്ോര’ എന്ന കനോവലികന വ്യത്യസ്തമോക്കുന്നുണ്റ്. കേബറിടം എന്നതറ് 
േമൂഹത്ിനും േോകകേതിെതയ്ക്കും ഇടയിൽ തുല്യതകയോകട വര്ത്ിക്കു
ന്ന ഭൂമിശോസ്തമണ്ഡലമോയിട്ോണറ് ‘സ്റേബറിടത്ികന് രോഷ്ടധീയഭൂപടം’ 
എന്ന കൃതിയിൽ കജര്മി ്രോംപ്ടൺ നിര്വചിക്കുന്നതറ് .2 കെരേധീയേ
മൂഹം എത്രകത്ോേം േോകകേതിെതയ്കിടയിലോണറ് എന്നതറ് പ്രകത്യെം 
പരികശോധികക്ണ്തോണറ് . എന്തോയോലും സ്റദനംദിനജധീവിതത്ിൽ 
കതോഴിലികന്യം മറ്റ് വിനിമയബന്ധങ്ങളുകടയംതലങ്ങേിൽ നിര്ണ്ണോ
യെവം അനിവോര്യവമോയ ഘടെമോയി കെരേത്ികല ഭൂരിപക്ഷജന
തകയ പ്രത്യക്ഷകമോ പകരോക്ഷകമോ ആയി സ്റേബറിടം േ്വോംശധീെരി
ച്ചുെഴിഞ്ഞു എന്നതറ് യോഥോര്ത്ഥ്യമോണറ്. രണ്ോയിരത്ിലോണറ് എം. മുകു
ന്ദകന് ‘നൃത്ം’3 എന്ന കനോവൽ നവമോധ്യമോനുഭവങ്ങളുകട തുറസ്ികല
ക്റ് മലയോേി വോയനക്ോകര കൂട്ികക്ോണ്റ്  കപോയതറ്. ‘നൃത്ം’ തുടങ്ങു
ന്നതിങ്ങകനയോണറ്, ‘നോല്ത്ികയട്ോമകത് വയസ്ിൽ അയോൾക്റ് ഒരു 
പുതിയ കമൽവിലോേമുണ്ോയി.
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ഈ വിലോേത്ിൽ വധീടികന് കപകരോ ് ോറ്ികന് ന്കറോ നിരത്ി
കന് കപകരോ എന്നല്ല നോടികന് കപരുകപോലുമില്ല. നോടികന് കപരില്ലോത് 
ഒരുകമൽവിലോേം. അയോൾ എവികട കപോയോലും ഈ കമൽവിലോേ
ത്ിനറ് മോറ്മില്ല അതിൽ അയക്കുന്ന േകന്ദശങ്ങൾ അയോൾക്റ് െിട്ടും 
ഇനി ഭൂമിയോണറ് ടി.പി രേധീധരകന് കമൽവിലോേം’4 പുതികയോരുമോ
ധ്യമം ആശയവിനിമയത്ികന് േവികശഷ േോധ്യതെേിൽ ഊന്നുന്ന 
ചരിത്രഘട്കത്യോണറ് ‘നൃത്ം’ അടയോേകപ്പടുത്തുന്നതറ്. ഇവികട പ്രധോ
നമോയം രേദ്ികക്ണ്തറ് സ്ലകത്ക്കുറിച്ചും െോലകത്ക്കുറിച്ചുമുേേ 
േകേല്ങ്ങേിൽ വരുന്ന െോതലോയ പരിവര്ത്നമോണറ്. 2009-ൽ പ്രേി
ദ്ധീെരിച് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’യകട ‘െോനിബോൾ കഡോട്റ് കെോം’ 
എന്ന ഒന്നോം അധ്യോയം തുടങ്ങുന്നതറ് രേദ്ിക്കുെ: ‘ ഇട്ികക്ോര ഗൂഗിൾ 
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കേര്ച്റ് വിൻകഡോയിൽ The Art of love making എന്നറ് സ്റടപ്പറ് കചയ്റ് 
Enter എന്നറ് അടിച്കപ്പോൾ 6,73,423 സ്റേറ്റുെളുകട ലിസ്ററ് സ്റേറ്ിൽ 
കതേിഞ്ഞു’.5 ഇട്ികക്ോര േവികശഷ ഇടത്ിൽ നിന്നറ് ഗൂഗിൾ എന്ന 
അദൃശ്യ േോകകേതിെ േമോന്തര കലോെകത്ക്റ് പ്രകവശിക്കുെയോണറ്. 
ഈ േമോന്തര കലോെം ആകഗോേ വ്യോപെമോയി പടര്ന്നു െിടക്കുന്ന മനു
ഷ്യനിര്മ്ിത വിവരവിനിമയശംഖലയോണറ്. ‘നൃത്’ത്ിൽ ആശയ 
വിനിമയത്ികന് തലത്ിൽ മോത്രം കെന്ദധീെരിക്കപ്പടുന്ന നവമോ
ധ്യമം ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’യികലക്റ് വരുക്ോൾ എല്ലോയിടത്തും 
ഉള്ളതും എന്നോൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലോത്തുമോയ, എല്ലോം മോറുന്നതുവകര 
ഒന്നും ഉകപക്ഷിക്ോത്തുമോയ ഒരിടമോയി, ഒരു േമോന്തര കലോെമോയി
ട്ോണറ് മോറുന്നതറ്.’6  

ശവട്ക്യാരുരട സ്ബറിടം
േോകകേതിെത ചിലകപ്പോൾ നമ്മുകട യോഥോര്ത്ഥ്യങ്ങകേ ശിഥിലമോ

ക്കുന്നുണ്ോവോം പ്രകത്യെിച്റ് ടി.ഡി. രോമകൃഷ്ണൻ കനോവലിൽ കമനകഞെ
ടുക്കുന്ന ഇട്ികക്ോര എന്ന മിത്റ് നക്ഷത്രകെോര, കെോരപ്പണം, കെോര
പ്പൂട്റ് തുടങ്ങി ശോകഖോപശോഖെേോയി പടര്ന്നു കപോകുന്ന ബൃഹദോഖ്യോന
ത്ികന് േ്വഭോവം പരിഗണിക്കുക്ോൾ മിത്റ് നമ്മുകട ഭൗതിെയോഥോ
ര്ത്ഥ്യങ്ങകേ പ്രതിെലിപ്പിക്കുന്നതികനക്ോകേകറ മറച്ചുകവയ്ക്കുന്നുകണ്ന്നു 
കവണം െരുതോൻ. ഇറ്ലി, ഗ്രധീക്റ്, ഇന്ത്യ, ജപ്പോൻ, ഫ്ോൻേറ്, ഇറോഖറ്, 
എന്നിവിടങ്ങേികലകക്ോകക് കുന്നംകുേത്തുനിന്നറ് പടര്ന്നു വ്യോപിക്കു
ന്ന ‘കെോരപുരോണം’ സ്റേബറിടം പങ്കു കവക്കുന്ന െണ്ണിെേിൽ മോത്രം 
ജധീവിക്കുന്ന െഥയോണറ്. അതോയതറ് െഥയകട ഘടനകയ തകന്ന െഥപറ
ച്ിലികന് േോമ്പ്രദോയിെ മലയോേ വിരുത്കത് തകന്ന അട്ിമറിക്കുന്ന 
ആഖ്യോന ഘടനയം സ്ലെോല പരിേരവം വോര്കത്ടുക്ോൻ നവമോ
ധ്യമങ്ങൾക്ോവന്നുണ്റ് എന്നതികന് ദൃഷ്ടോന്തം കൂടിയോണറ് ‘ഫ്ോൻേിേറ് 
ഇട്ികക്ോര’ എന്ന കനോവൽ.

വര്ത്മോന െോലത്ികന് േോകകേതിെ േംസ്ോരം കമനകഞെടു
ക്കുന്ന മിത്ോണറ് ഇട്ികക്ോര. അതോയതറ് വര്ത്മോനെോലത്ികന് 
േോകകേതിെ േോംസ്ോരിെേോഹചര്യങ്ങേിൽ കമനകഞെടുക്കുന്ന ഇട്ി
കക്ോര എന്ന മിത്റ് പങ്കുകവയ്ക്കുന്ന രോഷ്ടധീയ വിവക്ഷെകേ പിൻതുടര്
ന്നോൽ പ്രകത്യെിച്റ് ആ മിത്റ് ഏതു പോരസ്റഡമിനുള്ളിലോകണന്നറ് 
മനസ്ിലോകും. കനോവൽ പങ്കുകവയ്ക്കുന്ന പുരുഷ, േോ്ത്ിെ, മത, 
ജ്ോന വിനിമയങ്ങളുകട േ്വഭോവം ഇരുപകത്ോന്നോം നൂറ്ോണ്ികന് 
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േോംസ്ോരിെ വര്ത്മോനമോണറ് പ്രതിെലിപ്പിക്കുന്നതറ്. ഏ.ഡി. 52- ൽ 
കതോമോശ്ധീഹോ ജ്ോനനേോനം കചയ്റ് മോനേോന്തരകപ്പടുത്ിയ കുന്നംകു
േകത് പതികനട്ോം കൂറ്റുെോരുകട കുടുംബപുരോണം ഭൂമിയകടയം സ്തധീയകട
യം കുരുമുേെികന്യം േംഗധീതത്ികന്യം ഗണിതത്ികന്യംകമലുള്ള 
കെോരനധീതിയകട പുരുഷ പ്രഖ്യോപനമോണറ്. അതോയതറ് ആയിരത്ോണ്ടു
െേോയി കലോെകത് ഭരിച്ചു കെോണ്ിരിക്കുന്ന കേമറ്ിക്റ് മതകെന്ദിത 
കബോധമോണറ് ്രിസ്തുവര്ഷം മുതൽ വര്ത്മോന െോലകത്ോേം പടര്ന്നു 
വ്യോപിച്ചു െിടക്കുന്ന ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ എന്ന കനോവലികന് 
രോഷ്ടധീയോവകബോധത്ികന് െോതൽ. മണ്ണികനോടും കപണ്ണികനോടും 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങകേോടുമുേേ കെോരപോര്ര്യത്ികന് ഉപകഭോഗമനഃ
സ്ിതിയിൽ പുരുഷമുതലോേിത് കെന്ദിതസ്റനതിെതയോണറ് തുളു്ി 
നില്ക്കുന്നതറ്. 

സ്തധീയം ചിത്രെലയം ഗണിതവം േംഗധീതവകമോകക് ഈ കെന്ദ
േത്കയ പരികപോഷിപ്പിക്കുന്ന േഹഘടെങ്ങളും ഉൽകപ്രരെങ്ങളു
മോയോണറ് കനോവലിൽ പ്രവര്ത്ിക്കുന്നതറ്. ഇതറ് കതോമേറ് കൂന്നികന 
കപോലുള്ള ശോസ്ത ചരിത്രെോരന്ോരും ജൂലിയ ്രിേറ് കതവ, ലൂേി 
ഇറിഗോറി, കഹലൻ േിക്സു, േോന്ദ ഹോര്ഡിംഗറ് േറ് തുടങ്ങിയ സ്തധീവോദി
െളും ജ്ോനശോസ്തത്ികന് ചരിത്രവം അവയകട ഘടനയം കേമറ്ി
ക്റ് പുരുഷ േോ്ത്ിെ പോരസ്റഡമിനുള്ളിൽ പരിമിതകപ്പട്ടുെിടക്കു
ന്നതറ് മുക് ചൂണ്ിെോണിച്ിട്ടുണ്റ്.7 പണവം അതറ് നല്കുന്ന അധിെോരവം 
ഉപകയോഗിച്ോണറ് കെോരമോര് എക്ോലത്തും സ്തധീെകേ വലവധീശിപി
ടിച്റ് തങ്ങളുകട േോമ്ോജ്യം വിപുലമോക്ോൻ ഉപകയോഗിച്ിരുന്നതറ്. 
‘യൂകറോപ്പികല േ്ന്നരോയ രോജോക്ന്ോരുകടയം പ്രഭുക്ന്ോരുകടയമി
ടയിൽ കെോരകയ പ്രശസ്തനോക്ിയതറ് കുരുമുേെികനോകടോപ്പം കെോണ്ടു
വന്ന എരിവം കചോടിയമുേേ ആകഫ്ോ ഏഷ്യൻ സുന്ദരിമോരോയിരുന്നു’8  
എന്നറ് കുരുമുേകുെച്വടക്ോരനും കപണ്ണറ്െച്വടക്ോരനുമോയിരുന്ന 
കെോരയകട വോണിജ്യനധീതിയകട പൂര്വെോലകത് കനോവലിൽ സൂചിപ്പി
ക്കുന്നുണ്റ്. ആധുനിെപൂര്വേോമൂഹിെവ്യവസ്യികല കെോരനധീതികയ 
േ്വോംശധീെരിക്ോനും പുനരുല്ോദിപ്പിക്ോനും അങ്ങകന സ്റേബറിടം 
സ്തധീെകേ കവട്യോടോൻ കെോരമോര്ക്റ് അരുനില്ക്കുന്നതികന് വര്ത്മോന
മോണറ് േോകകേതിെതയകടയം നവമോധ്യമങ്ങളുകടയം പോരസ്റഡമുെളുകട 
രോഷ്ടധീയകത് പ്രേക്മോക്കുന്നതറ്. ഉള്ളടക്ത്ിൽ േോകകേതിെതയകട
യം േോംസ്ോരിെോനുഭവത്ികന്യം നവധീനേന്ദര്ഭകത് അടയോേകപ്പടു
ത്തുന്ന ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’യകട പോരസ്റഡമും കമൽ സൂചിപ്പിച് 
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വിധത്ിലുള്ള പുരുഷകെന്ദിത കേമറ്ിക്റ് േോ്ത്ിെ തോതറ്പര്യ
ങ്ങളുകട അച്ചുകൂടങ്ങേിലോണറ് വോര്കത്ടുക്കപ്പട്ിട്ടുള്ളതറ്. അതുകെോണ്റ് 
സ്റേബറിടം വര്ത്മോനെോലത്റ് കവട്ക്ോരുകടയം കൂടി മോധ്യമമോണറ്. 

നവമോധ്യമങ്ങൾ ഉപകയോഗിക്കുന്ന വര്ഗ്ം ഉപരി-മധ്യവര്ഗ്ത്ി
കന് േോ്ത്ിെ, േോംസ്ോരിെ അഭിരുചിെേിൽ കുടുങ്ങി െിടക്കു
െയം േോ്ത്ിെ ലോഭത്ിനുകവണ്ി പുതുമോധ്യമങ്ങകേ ഉപകയോഗ
കപ്പടുത്ികെോണ്റ് മുതലോേിത്, പുരുഷ കരേണിെളുകട വലകനയ്യുന്ന
തിൽ വിജയിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. േോകകേതിെതയകട േ്വോരേയത്വ
കത്ക്കുറിച്റ് േോമൂഹിെശോസ്തെോരനോയ ഹോബര്മോേറ് പങ്കുകവക്കു
ന്ന ഉതറ്െണ്ഠ ഏകറ അര്ത്ഥവത്ോണറ്. ‘േോകകേതിെത േോമൂഹികെ
തരയക്ിയകട ശുദ്മോയ ഉപെരണരൂപത്ികന് പ്രകയോഗമോയോണറ്’9 
ഹോബര്മോേറ് പരിഗണിക്കുന്നതറ്. അതോയതറ് സ്റേബറിടവം നവമോ
ധ്യമങ്ങളും ജനോധിപത്യപരമോയി സ്റനതിെതകയ േ്വോംശധീെരിക്കു
ന്നതിൽ ഒട്ടും ആശോവഹമല്ലോത് മോതൃെെേോയോണറ് നിലനില്ക്കുന്നതറ് 
എന്നര്ത്ഥം. നകവോത്ഥോനപൂര്വ് സ്റനതിെഘടനയിൽ പരിമിതകപ്പട്ടു 
െിടക്കുന്ന മത, േദോചോര, െയൂഡലിസ്ററ്, േോ്ത്ിെ ബന്ധങ്ങളുകട 
കരേണിെകേ ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ എന്ന കനോവൽ പുനരുതറ്പോ
ദിപ്പിക്കുെയോണറ് കചയ്യുന്നതറ്. അതോയതറ് സ്തധീെളും മറ്റ് മൂല േമൂഹങ്ങ
ളും വിവിധ പുരുഷോധിപത്യ േോ്ത്ിെ വ്യവസ്െേിൽ സ്ലെോ
ലകഭദകമകന്യ ഇരെേോക്കപ്പടുന്നതികന് ചിത്രങ്ങൾ ഈ കനോവലിൽ 
അനവധിയോണറ് പ്രകത്യെിച്റ് മലയോേത്ികല മറ്റ് ആഖ്യോന പോഠങ്ങ
േിൽ പ്രതിെലിക്ോത്ത്ര ആഴത്ിലും വ്യോപെമോയം ആവര്ത്ിക്കു
ന്ന കരേണധീെരണങ്ങൾ നവമോധ്യമങ്ങളുകട ഉള്ളടക്ത്ികന് ജനോധി
പത്യവിരുദ്ത തകന്നയോണറ്.

വിവെശകയാേങ്ങളുരട ശകയാെപുെയാണം
ഒരു ഓൺസ്റലൻ കുടുംബപുരോണത്ികന് േമെോലിെ ലിഖിതപോഠ

മോണറ് ലേിതമോയ അര്ത്ഥത്ിൽ ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’. െച്വടം, 
ഗണിതം, സ്റലംഗിെത, മദ്യം, േംഗധീതം, ഹിംേ, ചിത്രെല, േോകകേ
തിെത, മതം തുടങ്ങിയവ വിവിധ തലങ്ങേിൽ കനോവലിൽ ഉടനധീേം 
വര്ത്മോന െോലത്ികന് സ്ലെോല വിനിമയ വ്യവസ്യികല വസ്തു 
യോഥോര്ത്ഥ്യത്ികന് കനര് ചിത്രങ്ങേോയോണറ് കനോവലിൽ പ്രത്യക്ഷ
കപ്പടുന്നതറ്. ഈ വസ്തുയോഥോര്ത്ഥ്യം പ്രകത്യെിച്റ് നവമോധ്യമങ്ങളുകട 
അെ്ടികയോടുകൂടി സ്ോപിക്കപ്പടുന്നവകയകറയം നകവോത്ഥോന 
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പൂര്വ മൂല്യവ്യവസ്കയയോണറ് പ്രകക്ഷപിക്കുന്നതറ്. കെരേം കപോലുള്ള 
ജോതി, പുരുഷോധധീശ, മതകെന്ദിത വര്ഗ് േമൂഹത്ിനുള്ള പരിണോമ
കത് ഒേിപ്പിച്ചു നിര്ത്ി അകല്ലകേിൽ പോര്ശ്വവതറ്െരിച്റ് പര്രോഗത 
ആചോരോനുഷ്ോനങ്ങളുകടയം പുരുഷോധധീശ്വത് െയൂഡലിസ്ററ് മൂല്യങ്ങളു
കടയം ഏെശിലോത്െമോയ പ്രഖ്യോപനങ്ങേോണറ് കനോവലിൽ ആദിമ
ധ്യോന്തം പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്നതറ്.

ആധുനിെോനന്തര േമൂഹകത് മോധ്യമേമൂഹമോയി േ്വഭോവവതറ്െ
രിക്കുന്ന കഗ ദി കബോദികനകപ്പോലുള്ള ഗകവഷെര് ചൂണ്ിക്ോണിക്കു
ന്ന ബഹുേ്വരതയകട േോംസ്ോരിെ വിഭോവനം ഈ കനോവലിൽ പ്ര
ത്യക്ഷകപ്പടുന്നുകണ്ോ എന്നെോര്യം േംശയമോണറ്. ഇതറ് സൂചിപ്പിക്കു
ന്നതറ് അറിവം അധിെോരവമോയള്ള കനര് ബന്ധങ്ങകേയോണറ്. അറി
വികനക്കുറിച്ചും അറിവിനറ് അധിെോരവമോയേേ ബന്ധങ്ങകേക്കുറിച്ചും 
േമധീപെോലത്റ് ഏറ്വമധിെം ചിന്തിക്കുെയം എഴുതുെയം കചയ്ധീട്ടുേേ 
ചിന്തെനോണറ് മികഷൽ ഫൂകക്ോ. അറിവറ് കലോെത്ിൽ ശത്രുതോപര
മോയ യദ്മോണറ് . കലോെത്ിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ബന്ധങ്ങേിൽ ഹിംേയം 
അധിനികവശവം അധിെോരവം ബലപ്രകയോഗവമോണുേേതറ് അതി്രമി
ച്ചുക്ടക്ലികന് ബന്ധങ്ങൾ, കപോരും അധിെോരവമോയിട്ോണറ് അറിവ 
ജന്കമടുക്കുന്നതറ് എന്ന മികഷൽ ഫൂകക്ോയകട നിരധീക്ഷണം പ്രകത്യെം 
ഓര്മ്ികക്ണ്തുണ്റ്.10 പ്രകത്യെിച്റ് നവമോധ്യമങ്ങൾ ഉപകയോഗിക്കുന്ന 
േമൂഹങ്ങൾ ഉപരിമധ്യവര്ഗത്ികന് േോ്ത്ിെതോതറ്പര്യങ്ങേിൽ 
കുടുങ്ങിക്ിടക്കുന്നതറ് കനോവലിൽ െോണോം. 

രശ്ിയം ബിന്ദുവം കരഖയം ഈ ഉപരിമധ്യവര്ഗത്ികന് അഭിരു
ചിെൾ വച്ചുപുലര്ത്തുന്നവരോണറ്. പണത്ിനുകവണ്ിയം കുറകച്ോകക് 
ശോരധീരിെോനന്ദത്ിനുകവണ്ിയമോണറ് ഇവര് പുതുമോധ്യമങ്ങകേ ആരേ
യിക്കുന്നതറ്. അതുമോത്രമല്ല പണത്ിനുകവണ്ിയം ശോരിരധീെോനന്ദത്ി
നുകവണ്ിയം രഹേ്യമോയി, പ്രകത്യെിച്റ് കുടുബം, മതം തുടങ്ങിയ േദോ
ചോരസ്ോപനങ്ങകേ മറിെടക്ോനോയിക്കൂടി പുതുമോധ്യമങ്ങകേ ഉപകയോ
ഗിക്കുെയോണറ്. േോ്ത്ിെലോഭത്ിനും സ്റലംഗിെപകേോേികയകതടു
ന്നതിനും േഹോയെരവം എന്നോൽ തങ്ങളുകട പ്രവൃത്ിെൾക്റ് മറ ലഭ്യ
മോവന്നതുമോയ വിനിമയവ്യവസ് സ്റേബറിടത്ിൽ േോധ്യമോകണന്ന
തുകെോണ്ോണറ് രശ്ിയം ബിന്ദുവം കരഖയം ഈ ഉദ്യമത്ിനിറങ്ങിത്ി
രിക്കുന്നകതന്നതറ് രേകദ്യമോണറ്. ‘എകന് രശ്ി... ഇകതോന്നും പുറത്
റിയോൻ കപോകുന്നില്ല. േമൂഹത്ികന് മുന്നിൽ ഞോകനോരു കെോേജധ്യോ
പിെയം രശ്ി ബോങ്കുകദ്യോഗസ്യം ബിന്ദു െോഷൻ ഡിസ്റേനറുമോണറ്. 
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തിെച്ചും മോന്യരും മര്യോദക്ോരും. നമ്ൾ കെോച്ിയിൽ ഒരു ്ോറ്റ് വോട
െകക്ടുത്റ് ഒരുമിച്റ് തോമേിച്റ് കജോലി കചയ്യുന്നു. അത്രതകന്ന.’11 
േോമ്പ്രദോയിെ സ്ോപനങ്ങളുകട അധധീശോധിെോരത്ിൽ നിന്നും 
വിടുതൽ കനടുന്നതിനറ് സ്റേബറിടം േഹോയെരമോണറ് എന്നോൽ 
ഇവികട വികമോചനവോഞ്ഛകയക്ോൾ മധ്യവര്ഗേോ്ത്ിെതോതറ്പര്യ
മോണറ് മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നകതന്നറ് കതോന്നുന്നു. ചില യോര്ത്ഥ്യത്ിൽ സ്റേബ
റിടത്ികന് തുറസ്റ് ഗുണപരമോയി വ്യഖ്യോനിക്ോനോവകമകേിലും ആകെ
ത്തുെയിൽ രശ്ി, ബിന്ദു, കരഖ എന്നിവരുകട േോ്ത്ിെ തോതറ്പര്യ
ങ്ങൾ അവകര പുരുഷോധിപത്യവ്യവസ്യകട ഇരെേോയി പരിവര്ത്ി
പ്പിക്കുന്നതികലയ്കോണറ് കെോണ്ടുകചകന്നത്ിക്കുന്നതറ്.

േോകകേതിെജ്ോനവ്യവസ്ക്കുേേിൽ അന്യവതറ്െരിക്കപ്പ
ട് ശരധീരത്ിനറ് പ്രകത്യെിച്റ് സ്തധീ ശരധീരത്ിനറ് കെോടിയ പധീഡനം 
ഏറ്റു വോകങ്ങണ്ി വരുന്നുണ്റ്. കെോടിയപധീഡനം മോത്രമല്ല വ്യോപെ
മോയ ബോധ്യതെളും അതികന് കൂടപ്പിറപ്പോണറ്. പ്രകത്യെിച്റ് േോകകേ
തിെതയം ശരധീരവമോയള്ള ബന്ധം ഇവികട വികമോചനത്ികലക്റ് 
ഏകതകേിലും േമൂഹകത് നയിക്കുന്നുകണ്ോ എന്ന അകന്വഷണം ഏകറ 
പ്രേക്മോണറ്. നമുക്റ് െോണോൻ െഴിയന്നതറ് േോമ്പ്രദോയിെ മൂല്യങ്ങേി
കലക്റ് കൂപ്പുകുത്തുന്ന േോകകേതിെതയകട മുഖമോണറ് അതോയതറ് േോകകേ
തിെതയ്കറ് വികമോചനപരമോയ ധര്മ്ങ്ങളും ഉണ്ോയിരിക്ോം എന്നോൽ 
നമ്മുകടതു കപോകല േോ്ത്ിെ-പുരുഷ-മത-വര്ഗ്കെന്ദിത പോര
സ്റഡമിനുള്ളിൽ െിടക്കുന്ന േമൂഹങ്ങൾക്റ് േോകകേതിെത വികമോച
നമല്ല വോഗ്ോനം കചയ്യുന്നതറ്. ഈ കനോവലികല സ്തധീെളുകട വ്യോവഹോ
രിെമണ്ഡലം ഇക്ോര്യം നകമ് ഓര്മ്ിപ്പിച്ചുകെോകണ്യിരിക്കുന്നുണ്റ്. 
അതുകെോണ്റ് പോരസ്റഡമികന കപോേികച്ഴുതോത്ിടകത്ോേം േോകകേ
തിെതയകട ധര്മ്പരമോയ ഇടകപടലുെളുകട േ്വഭോവത്ിൽ ഗുണപ
രമോയ അടിസ്ോനമോറ്ങ്ങൾ പ്രതധീക്ഷിക്ോനോവന്നില്ല. ഇതറ് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നതറ് വ്യോപെമോയ അര്ത്ഥത്ിൽ േോ്ത്ിെ തോതറ്പര്യങ്ങേിൽ 
നിന്നറ് നൽവോഴ്ികലക്കുേേ മോതൃെോമോറ്കത്യോണറ്. ഈ കനോവലികല 
ബിന്ദുവം രശ്ിയം തധീയികലക്റ് ആെര്ഷിക്കപ്പട്റ് ചോ്ലോകുന്ന 
ഈയോംപോറ്െകേകപ്പോകല േ്വയം ചിതകയോരുക്ി എരിഞ്ഞുതധീരുെ
യോണറ്. ഇതറ് അടിസ്ോനപരമോയി പോരസ്റഡമികന് പ്രശ്നമോണറ്. മോധ്യ
മങ്ങളും േോകകേതിെതയം അധിെോരവം ആരുകട െയ്ിലോകണന്നതു 
തകന്നയോണറ് ഇവികട െോതലോയ പ്രശ്നം. േമൂഹത്ികന് ലക്ഷ്യങ്ങ
കേയം മോര്ഗങ്ങകേയം മുൻഗണനോ്രമങ്ങകേയം തധീരുമോനിക്കുന്നതറ് 
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പോരസ്റഡമുെേോകണന്ന, േോമൂഹിെ ഘടനയോകണന്ന വോദമോണറ് ഈ 
കുറിപ്പികന് ഊന്നൽ. ശരധീരകത് ആകഘോഷിക്ോൻ പുതുതുറസ്സുെളും 
വിതോനങ്ങളും പുതുബന്ധങ്ങളും േോകകേതിെത വോഗ്ോനം കചയ്യുന്നതറ് 
െോണോം. രശ്ിയം ബിന്ദുവം കരഖയം പുതുമോധ്യമം നല്ിയ വോഗ്ോനങ്ങ
ളുകടയം പ്രതധീക്ഷെളുകടയം േോമൂഹിെരൂപങ്ങേോണറ്. ഇവികട ശരധീരം 
തകന്ന േോ്ത്ിെോധിെോരത്ികന് നിയന്ത്രണത്ിനുള്ളിലോകണന്നറ് 
വ്യക്മോയിെോണം.

‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’ ഒകട്കറ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഒരു 
വിവരകെോശമോണറ്. ഇങ്ങകന വിവരകെോശമോകുന്നതറ് ആകഗോേവ
തറ്െരണ േോമൂഹിെവ്യവസ്യകട േ്വഭോവമോണറ്. സ്റേബറിടമോണറ് 
ഇത്രത്ിൽ വിവരേമൂഹമോയി ആധുനിെേമൂഹകത് പരിണമി
പ്പിച്തറ്. ആഖ്യോനത്ികല വിവരണോത്െേ്വഭോവവം േംഭവങ്ങകേ 
േംഘോടനം കചയ്യുന്നതിലും നോമിതുവകര പരിചയിച് െഥോെഥനത്ി
കന് െോവ്യത്െേ്വഭോവം വിട്റ് വിശദോംശങ്ങകേ പിൻതുടരുന്ന യകക്്യ
ോന്മുഖ േമധീപനമോണറ് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ികക്ോര’യിൽ െണോനോവ
ന്നതറ്. ‘കേോറ’ എന്നു കപരിട്ിരിക്കുന്ന ഒരധ്യോയത്ിൽ അമര്ത്യകേ
ന്നികന് ഭോര്യയോയിരുന്ന നബനിത കദബറ് കേന്നികന് െഥ പറയന്ന 
േന്ദര്ഭം രേദ്ിക്കുെ, ‘നബനധീത കദബറ് കേൻ ബംഗോേികല ഏറ്വം 
പ്രധോനകപ്പട് എഴുത്തുെോരിെേികലോരോേോണറ്. ജോദവറ്പൂര് യൂണികവഴ്ി
റ്ിയിൽ െംപോരിറ്ധീവറ് ലിറ്കറച്റിൽ കപ്രോെേറോയിരുന്നു. െഥെളും 
കനോവലുെളുമടക്ം നോല്തികലകറ പുസ്തെങ്ങൾ പ്രേിദ്ധീെരിച്ിട്ടുണ്ടുറ്. 
പല വികദശ േര്വ്െലോശോലെേിൽ നിന്നും കഡോക്ടകററ്റ് കനടിയ 
അവര്ക്റ് പത്രേധീ ഉൾകപ്പകട നിരവധി പുരസ്ോരങ്ങൾ ലഭിച്ിട്ടുണ്റ്. 
നബനധീത കദബറ് കേന്നിനറ് എകന്നക്ോളും പ്രോയമുേേ രണ്റ് കപൺമ
ക്ളുണ്റ്. പ്രമുഖ പത്രപ്രവര്ത്െയം ദ ലിറ്ിൽ മോഗേികന് പത്രോധി
പയമോയ അനന്തര കദബറ് കേന്നും േിനിമോതോരമോയ നന്ദന കദബറ് 
കേന്നും.’12 െഥ പരിണമിച്റ് എവികടകയോകവച്റ് ജധീവചരിത്രത്ികല
യ്കറ് രൂപോന്തരധീെരിക്കുെയോണിവികട. വിവരോണോത്െമോവന്നിടത്തുവ
ച്റ് െഥോെഥനത്ികന് േോമ്പ്രദോയിെ മട്റ് വിട്റ് വിവരമോയിത്ധീരുന്ന 
വേകര ലേിതമോയ േന്ദര്ഭമോണിതറ് .

ഗണിതശോസ്തപദ്തിെേികല വ്യത്യസ്തധോരെകേ പിൻപറ്റുന്ന നിര
വധിേന്ദര്ഭങ്ങളുകട ആവര്ത്നം കനോവലിലുടനധീേമുണ്റ് അതികലോരു 
േന്ദര്ഭം കനോക്കുെ,  ‘ഞോൻ പഠിച്തനുേരിച്റ് അതറ് ഇങ്ങനോ എഴുതോ

സ്റപ =4(1-1/3+1/5 -1/7+1/9-....) 
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സ്റഹകപഷ്യകട േിദ്ോന്തങ്ങൾ ലത്ധീനിലും ഹധീബ്രൂലും അറബധീ
ലുകമോകക്യോയി കലോെം മുഴ്ോൻ പരന്നിട്ടുണ്ടുണ്റ്. ഇതറ് മൂന്നോം കരേ
ണ്യോന്നകല്ല പറഞെതറ് , അകപ്പോ ഒന്നോം കരേണി എന്തോ..? അതറ് 
വേകര പ്രേറ്ദ്കല്ല, അതനുേരിച്ോ സ്റദവം ഈ കലോെകത് സൃഷ്ടി
കച്ക്കണ. െോണോൻ ഭംഗിേേ എന്തറ് േോധകനടുത്റ് കനോക്്യോലും 
അതിലറ് ഈ കരേണി െോണോം സൂര്യെോന്തിപൂവിന് നടുക്കുേേ അകല്ല്യോ
കേോന്നറ് എണ്ണികനോക്. അകല്ലകേി സ്റെതച്ക്. അതികന്കയോകക് ്ര
മമില്ലോയ്മകക്ോരു ്രമമുണ്റ്. അതോ സ്റഹകപഷ്യയകട ഒന്നോം കരേണി. 
0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... എന്നങ്ങകന പൂവ്ം ഈ കരേണധീകല ഒരു 
േംഖ്യകയോടറ് കതോട്ടു പിന്നികല േംഖ്യ കൂട്്യോ അടുത് േംഖ്യ െിട്ടും.’13 
ഗണിതശോസ്തം മോത്രമല്ല കനോവലികന് ഭൂരിഭോഗവം ചരിത്രത്ിൽ 
ബന്ധിച്ോണറ് േംഘോടനം കചയ്ിട്ടുേേതറ് .

ചരിത്രരചനോശോസ്തകത്ോടറ് വലികയോരോധമര്ണ്യം ഈ കനോവൽ 
പുലര്ത്തുന്നതറ് െോണോം. കദശങ്ങളുകട മോത്രമല്ല മതങ്ങളുകടയം വ്യ
ത്യസ്ത ചിന്തോപദ്തിെളുകടയം ചരിത്രത്ിലോണറ് ‘ഫ്ോൻേിേറ് ഇട്ി
കക്ോര’യകട ഭൂതെോലവം വര്ത്മോനവം വംശോവലിയകമല്ലോം കരേ
ണധീെരിക്കപ്പട്ിട്ടുേേതറ്. കെരേത്ികല േോമ്പ്രദോയിെ ചരിത്രരചനോ
പദ്തിെകേോടുേേ, പ്രകത്യെിച്റ് രധീതിശോസ്തകത് പ്രതിയേേ ഉതറ്െണ്ഠ
െളും കനോവലിൽ െടന്നുവരുന്നുണ്റ്... ‘നമ്മുകട ചരിത്രംന്നറ് പറഞെോ 
എന്തോ ? തമ്പ്രോന്ോരും നമ്പൂരിമോരും നോയന്ോരുംകൂടി എഴുതികവകച്ക്
ണതകല്ല. ഒരു പകത്ോ ഇരുനൂകറോ കെോല്ലം മു്റ് നടന്ന െോര്യങ്ങകേപ്പ
റ്ികപ്പോലും കൃത്യമോയ െണക്കുകണ്ോ നമ്ക്റ്? യൂകറോപ്യന്ോരറ് അഞ്ഞൂ
റുകെോല്ലംമു്റ് നടന്ന െോര്യങ്ങളുകട കെോല്ലവം മോേവം തധീയതിയം 
േമയവംവകര കൃത്യമോയി കരഖകപ്പടുത്ികവച്ധീണ്ടുണ്റ്’.14 

ഈ കനോവലികന് കമോത്ം പോരസ്റഡമികന േംബന്ധിച് ചില 
ഉതറ്െണ്ഠെൾ കമൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പട് പ്രസ്തോവനയകട പശ്ോത്
ലത്ിൽ ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്റ് . അതറ് കനോവൽമുകന്നോട്ടുകവക്കുന്ന 
േമധീപനം നകട സൂചിപ്പിച്തുകപോകല യകറോകെന്ദിതമോയ ജ്ോന
പദ്തിെകേോടുേേ ഒട്ടും വിമര്ശനോത്െമല്ലോത് വികധയത്വമോണറ്. 
േവര്ണചരിത്രേകേല്കത് സ്റെകയ്ോഴികയണ്തിൽ രേദ് പതിക്കു
െയം ചിലകപ്പോൾ അതികനക്ോകേകറ ജധീര്ണിച് യൂകറോപ്യൻ ചരിത്രര
ചനോരധീതിശോസ്തകത് പെരം വയ്ക്കുന്നതിലുേേ തോതറ്പര്യത്ികന് രോഷ്ടധീ
യവമോണറ് വോയനക്ോകര േംശയദൃഷ്ടികയോകട ഇത്രംപോഠങ്ങകേ 
കനോക്ിക്ോണോൻ പ്രരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ഗണിതം ചരിത്രം, മനഃശോസ്തം, 
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േോകകേതിെത, േംഗധീതം തുടങ്ങി വിവിധ ജ്ോന പദ്തിെളുകട 
യകറോകെന്ദിത വിവരകെോശമോയി കനോവൽ വിഭോവനം കചയ്യുന്നതി
കന് രോഷ്ടധീയ തോതറ്പര്യം ഉേേടക്ത്ിൽ സ്റേബറിടത്ികന് രോഷ്ടധീ
യതോതറ്പര്യം തകന്നയോണറ്.
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നഗെയാധികയാെത്ിരറെ 
അധിനിശവേങ്ങള്—

ആെയാഹയുരട രെണ്മക്ളില്

ഉപകഭോഗപരമോയ അപമര്യോദെളുകട അഭിനികവശങ്ങളും അതിൽ 
നിന്നുേവോയ അധിനികവശങ്ങളുമോണറ് അധിെോരത്ികന് ഇന്നകത് 
രൂപവിെോേങ്ങൾക്കു പിന്നിലുള്ളതറ്. പിടിച്ചുനിൽക്ോൻ കപോരുതുന്ന 
ദൗര്ബല്യങ്ങളുകട നോരുെൾ മുതൽ നിലനിൽപ്പികന് ശക്ിയള്ള പ്രയോ
ണങ്ങൾവകരയള്ള കവകരോട്ങ്ങേോണറ് പ്രതികരോധങ്ങൾക്റ് ഇടം നൽകു
ന്നതറ്. Survival of the fittest and struggle for the existance എന്ന 
ഡോര്വിൻ േിദ്ോന്തം പ്രപഞ്ചത്ികല എല്ലോ അധിെോരങ്ങകേയം പ്ര
തികരോധങ്ങകേയം നിര്വചിക്കുന്നു. അതിജധീവിച്വൻ അധിെോരിയോ
വന്നു. അതിജധീവനത്ിനോയി രേമിക്കുന്നവകന്തോണറ് പ്രതികരോധം. 

അധിെോരത്ിനും പ്രതികരോധത്ിനും അവയകട പ്രെോശനത്ി
നും എണ്ണമറ് മുഖങ്ങളുണ്റ്. എഴുത്ിലൂകടയം വോക്കുെേിലൂകടയം ദൃശ്യ
ങ്ങേിലൂകടയം രൂപംകതടുന്ന ഒന്നോണിതറ്. േോഹിത്യം രണ്ിനും കപോന്ന 
ഒരു വഴിയോണറ്. അധിെോര-പ്രതികരോധങ്ങകേ അക്ഷരങ്ങൾകെോണ്റ് 
ആകലഖനം കചയ്യുെ മോത്രമല്ല േോഹിത്യം കചയ്യുന്നതറ്. മറിച്റ് എഴുതി 
അധിെോരം പ്രകയോഗിക്കുെയം എഴുതി പ്രതികരോധം സൃഷ്ടിക്കുെയം 
കചയ്യുന്ന ഒരു നയം കൂടിയോണതറ്. േോഹിത്യംകെോണ്റ് സൃഷ്ടികച്ടുത് 
പ്രതികരോധമോണറ് ഫ്ഞ്ചു വിപ്ലവം. കതോമേറ് കപയിൻ എഴുതി പ്രേിദ്ം 
കചയ് ലഘുകലഖെൾ ആണറ് ഫ്ഞ്ചുവിപ്ലവത്ിനു തുടക്ം കുറിച്തറ്. 
എഴുത്തുതകന്ന ഒരു പ്രതികരോധമോണറ്, ചിലകപ്പോൾ അധിെോരവം 
ആണതറ്. വോകമോഴികയക്ോൾ പ്രബലത അഥവോ അധിെോരം വരകമോഴി
ക്കുകണ്ന്നതിനോലോണറ് ഭൂമിയികല അധിെോരങ്ങകേല്ലോം എഴുത്ിലൂകട 
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ഉറപ്പിക്കപ്പടുന്നതറ്. എന്നോൽ അതികനക്ോളുപരി,േോഹിത്യം പ്രതി
കരോധതന്ത്രമോയി വോയിക്കപ്പടുന്നു. അങ്ങകന കനോക്കുക്ോൾ ഭക്ി
കെോണ്ടും െോൽപനിെതകെോണ്ടും യഥോതഥേത്യങ്ങൾകെോണ്ടും 
ശോസ്തസ്റനപുണി കെോണ്ടുകമല്ലോം മനുഷ്യര് തധീര്ക്കുന്ന പ്രതികരോധങ്ങ
ളുകട ചരിത്രമോണറ് േോഹിത്യകമന്നു െോണോം.

ജധീര്ണ്ണതയ്ക്കു വികധയകപ്പട് ഭൗതിെതയിൽ നിന്നറ് അനശ്വരതയ്ക്കു 
െടകപ്പട് ആത്ോവികനയം അതികന് ഉടമയോയ ജധീവിതകത്യം സ്
ലെോലോധിെോരങ്ങേിൽ നിന്നും വിടര്ത്ികയടുക്ോനുള്ള മോര്ഗ്ങ്ങ
േോണറ് പ്രതികരോധങ്ങൾ. സ്ലവം െോലവം ചുറ്റുപോടുെളും േഹജധീ
വിെളും തധീര്ക്കുന്ന പ്രതിേന്ധിെകേ ജധീവിതംകെോണ്റ് പ്രതികരോ
ധിക്കുന്നവരുകട െഥെളും നിലപോടുെളും വഴിെളുമോണറ് േോഹിത്യം 
സ്റെെോര്യം കചയ്യുന്നതറ്. പ്രതികരോധം രൂപകപ്പടുക്ോൾ അതറ് എന്തി
കനതികര എന്നതികന അടിസ്ോനമോക്ി അധിെോരകത് വോയികച്ടു
ക്ോം. ശക്ികയോകട പ്രകയോഗിക്കപ്പടുന്ന അധിെോരകത് കനരിടോൻ 
ദര്ബ്ബലവിഭോഗങ്ങൾ കമനയന്ന തന്ത്രങ്ങേോണറ് പ്രതികരോധങ്ങൾ. 

“ഞങ്ങൾ പുല്ലുെൾ 
 ഒരു കെോടുകേോറ്ിനും
 തെര്ക്ോനോവോത്വര്.....” 
എന്നവരിെൾ ദര്ബ്ബലത േ്വയംെകണ്ത്തുന്ന പ്രതികരോധമോണറ്. 

കപകണ്ണഴുത്റ് എന്ന പ്രകയോഗംതകന്ന അധിെോരകത്യം പ്രതികരോധ
കത്യം ഒരുകപോകല കവേികപ്പടുത്തുന്ന തോകക്ോൽവോക്ോണറ്. മലയോേ
േോഹിത്യത്ിൽ അടുത് െോലത്തുണ്ോയ സ്തധീരചനെേിൽകവച്റ് വേകര 
രേകദ്യമോയ േോറോകജോേെികന് ‘ആലോഹയകട കപൺമക്ൾ’ എന്ന 
കനോവൽ ശക്മോയ ചില അധിെോരങ്ങകേയം വ്യക്മോയ ചില പ്രതി
കരോധങ്ങകേയം കവേിവോക്കുന്നുണ്റ്. കെ.എേറ് രവികുമോറികന് വോക്കു
െേിൽ “പ്രോന്തധീെരിക്കപ്പട് കപമെ തങ്ങളുകട െധീഴോേത തിരിച്റിയ
െയം, അതികന പ്രതികരോധത്ികന് ആയധമോക്കുെയമോണിവികട.” 
അധിനികവശങ്ങളുകട ആഖ്യോനമോണധീ കനോവൽ. കെോക്ോഞ്ചിറയകട 
ചരിത്രമോണിതികല പ്രതിപോദ്യം. സ്ലെോലങ്ങേിൽ ഊന്നിനിന്നു
കെോണ്റ് നടത്തുന്ന ഏകതോരോഖ്യോനവം േംസ്ോരത്ികന് അടയോേകപ്പ
ടുത്ൽ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ജനെധീയവം കൂടുതൽ േോമൂഹിെവ
മോയ ചരിത്രമോയി മോറുന്നു. ചരിത്രകത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഈകയോരു െോഴ്ചപ്പോ
ടിൽ ആലോഹയകട കപൺമക്ൾ, കെോക്ോഞ്ചിറ എന്ന ഗ്രോമത്ികന്—
മുഖ്യധോരോേമൂഹങ്ങൾ പുറന്തള്ളിയ ഒരു പ്രോന്തവൽകൃതേമൂഹത്ികന് 



28 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

ചരിത്രമോണറ്. പലരുകട വിവരണങ്ങേിലൂകടയോണറ് കെോക്ോഞ്ചിറ
യകട ചരിത്രം പൂര്ണ്ണതയികലത്തുന്നതറ്. ആനികയന്ന കപൺകുട്ിയകട 
ചിന്തയം അവൾക്റ് െിട്ടുന്ന കെൾവിെളും െോഴ്ചെളുമോണറ് കെോക്ോ
ഞ്ചിറകയ വോയനക്ോരനു വ്യോഖ്യോനിച്ചു തരുന്നതറ്. ആനിയകട മനസ്സു 
പറഞെ െഥ, അമ്ോമയകട വോകമോഴി ചരിത്രം, കതോട്ിെൾ പറഞെ 
െഥ, ഒരിറച്ികവട്ടുശോലയകട െഥ എന്നിങ്ങകന വ്യത്യസ്ത വധീക്ഷണപ
ഥങ്ങേിലൂകട ഈ ചരിത്രം വോര്ന്നു വധീഴുന്നു.

മനുഷ്യകന് ഭോഗകധയകത് നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു നോടിനുള്ള 
പങ്കുകപോകല തകന്ന പ്രധോനമോണറ് ഒരു നോടികന് ഭോഗകധയം നിര്ണ്ണ
യിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യര്ക്കുള്ള പങ്കും. കെോക്ോഞ്ചിറയികല മനുഷ്യകര 
അങ്ങകനയോക്കുന്നതറ് ആ നോടികന് ചരിത്രവം േംസ്ോരവമോണറ്. 
അതങ്ങകന ആക്ിയതോവകട് അവിടകത് മനുഷ്യര് തകന്നയോണറ്. 
“ആരധീം പറഞെിട്റ് െോര്യല്ല്യ ക്ടോകവ, ഇതറ് അങ്ങൻകത് ഒരറ് േലണറ്. 
െകണ്ോടത്റ്കന്നോകക്, ആേില്ല്യത് ശവങ്ങളും ചത്തും ചധീഞെതും 
ഒെ്യോകെോണ്ന്നറ് ഇവിട്യോ തട്ടും. തല്ലികക്ോന്ന കപപ്പട്ധീണ്ോവം. 
കതണ്ൻ തല്ലിച്ത് കപോത്തുണ്ോവം.” എന്നിങ്ങകനയള്ള അമ്ോമയകട 
വോകമോഴി െഥോചരിത്രത്ികല വരിെൾ ഇതറ് വ്യക്മോക്കുന്നു. കെോടിച്ി
യങ്ങോടി എന്ന കമൽവിലോേം നോണിച്ചു മരിക്ോൻ തക്വിധം അപെ
ടമോണറ് എന്നറ് ആനി തിരിച്റിയന്നതും അങ്ങകനയോണറ്. 

വലിച്ിഴച്ചു കെോണ്ടു വരുക്ോൾ ആൾക്ോകരകക്ോണ്റ് പ്രോെിക്കു
ന്ന ശവങ്ങകേ, “ശവങ്ങേോയി തധീര്ന്നതിനു കശഷമോണറ് തങ്ങളുകട 
ജധീവിതം കമച്കപ്പട്കതന്നറ്” ആനിയകട മനസ്റ് വ്യോഖ്യോനിക്കുന്നു. 
അതോയതറ്, തങ്ങൾക്കു തോകഴ പികന്ന ആരും ഇല്ലോത് മനുഷ്യരും, 
തങ്ങളുകട ആവോേവ്യവസ്യ്ക്കു തോകഴ കവകറ അടരുെേില്ലോത് ജധീവ
വ്യവസ്യമോണറ് കെോക്ോഞ്ചിറയിൽ ഉള്ളടങ്ങുന്നതറ് എന്നറ് ശവങ്ങളും 
തിരിച്റിയന്നു എന്നറ് േോരം. കെോക്ോഞ്ചിറ നഗരം പുറന്തള്ളിയവരുകട 
കലോെമോണറ്. പുറന്തള്ളകപ്പട് േംസ്ോരമോണറ് കെോക്ോഞ്ചിറയകടതറ്. ഗ്രോ
മങ്ങകേ ഗ്രേിച്ചുകെോണ്റ് വേര്ന്ന നഗരം അതികന് വേര്ച്ക്കുകവണ്ി 
പുറന്തള്ളിയവര് ഒകക് കെോക്ോഞ്ചിറയിൽ എത്ി. ആനിയം അമ്ോ
മ്യം കുട്ിപോപ്പനും ഒകക് നഗരം പുറന്തള്ളിയവരുകട കൂട്ത്ികല്ട്വ
രോണറ്. െടകലടുത്തുകപോയ േംസ്ോരങ്ങകേകപ്പോകല, നഗരം അധിനികവ
ശിച്റ് ഒടുങ്ങിയം ഇടുങ്ങിയം കപോകുന്ന ഒരു േംസ്ോരകത് വധീകണ്ടുക്കു
െയോണറ് ഇവികട േോറോ കജോേെറ് കചയ്യുന്നതറ്. നോഗരിെതയകട െടന്നു
െയറ്ങ്ങേിൽ അമര്ന്നു കപോയ ഒരു ജനതയകട സ്ലെോലകവരുെളും 
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ഭോഷയം ഒകക് വധീകണ്ടുക്കുന്ന പ്ര്രിയയോണതറ്. ഈ വധീകണ്ടുപ്പറ് 
കനോവലിസ്ററ് േോധ്യമോക്കുന്നതറ് പ്രധോനമോയം ഭോഷയിലൂകടയോണറ്.

ഇതികല ‘ഭോഷയം പ്രതികരോധോത്െമോണറ്. ഒരു േംസ്കൃതിയകടകയോ 
വര്ഗ്ത്ികന്കയോ, േ്വത്വോവിഷ്ോരം നടത്തുന്നതിൽ അവരുകട വോകമോ
ഴിക്കുള്ള പകേറ് പ്രധോനമോണറ്. െധീഴോേ ജനവിഭോഗത്ികന് പ്രതികരോ
ധത്ികന് ഗൂഢമന്ത്രമോയിത്ധീര്ന്ന പ്രോര്ത്ഥനെൾ ആലോഹയകട 
കപൺമക്േിൽ പുനരോവര്ത്ിക്കപ്പടുന്നു. പുരുഷൻമോരോയ പള്ളധീല
ച്ൻമോര്ക്കുമോത്രം അവെോശകപ്പട് പിശോചികന ഒഴിക്ൽ ആനിയകട 
അമ്ോമ്യ്ക്കു ഹൃദിസ്മോണറ്. അമ്ോമ്യകട ഭോഷ ഭോഷയകട പിത്രോധി
െോരകത് അതിജധീവിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒന്നോണറ്. നഗരോധിനികവശത്ിനു 
െധീഴറ് കപ്പടോകത നില്ക്കുന്ന ഒന്നോയി ഈ ഭോഷകയ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുെ വഴി 
കനോവലിസ്ററ് ശക്മോയ ഒരു പ്രതികരോധം സൃഷ്ടിക്കുെയോണറ്. മുഖ്യധോ
രോേമൂഹങ്ങളുകട ഭോഷോധിപത്യകത്യം അതുവഴി അവരുകട േംസ്ോ
രകത്യം കനോവൽ കവല്ലുവിേിക്കുന്നു. അധിെോരത്ികന്യം നഗര
ത്ികന്യം ഭോഷകയ കപോേികച്ഴുതുന്ന െഥോപോത്രങ്ങകേയം അവരുകട 
ഭോഷകയയം രൂപകപ്പടുത്തുന്നതികനോപ്പം തകന്ന അധിെോരത്ിനു 
വികധയകപ്പട് - വ്യവസ്കപ്പടുത്ിയ നഗരഭോഷ േംേോരിക്കുന്ന കുട്ി
പ്പോപ്പകനയം കനോവലിസ്ററ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്റ്. ഗ്രോമധീണഭോഷകയ 
പ്രോകൃതകമന്നു വികശഷിപ്പിക്കുന്ന നഗരേംസ്ോരത്ികനതികരയള്ള 
പ്രതികരോധമോണറ് കനോവലിലൂകട പ്രെോശിതമോകുന്ന ഭോഷ. ഈ ഭോഷ 
കെോക്ോഞ്ചിറയകട േോമൂഹിെ േ്വത്വകത് നിര്ണ്ണയിക്കുന്ന വലിയ 
ശക്ിയോയി നിലകെോള്ളുന്നു. നല്ലകതന്നറ് അവകരോധിതമോയ ഭോഷയം 
വോക്കുെളും െയ്ിലില്ലോത്വര് അവ്യവസ്ിതവം പ്രോകൃതവമോയ ഭോഷോ
േ്വത്വംകെോണ്റ് പ്രതികരോധിക്കുന്നതറ് വ്യവസ്കപ്പട് അധിെോരങ്ങകേോ
ടോണറ്. അങ്ങകന നഗരം രൂപകപ്പടുത്ിയ അച്ടിഭോഷയകട വ്യവസ്െ
ൾക്കും വ്യവസ്ോപിതമോയ വ്യോെരണനിയമങ്ങൾക്കും വഴങ്ങോത്—
ഒരിടത്തും കരഖകപ്പടുത്ോത് ഭോഷെൾക്കുള്ള ഇടമോയി ഈ കനോവൽ 
വിെോേം പ്രോപിക്കുന്നു.

അധിെോരം അധിനികവശങ്ങേോയി ഗ്രോമധീണതകയ വ്രണിതമോക്കു
ക്ോഴോണറ് പ്രതികരോധം എന്ന അന്തര്ലധീനത വിവിധരൂപങ്ങേിൽ 
ഉയര്ന്നു വരുന്നതറ്. നഗരം പുറന്തള്ളിയവര്ക്റ്, േോ്ത്ിെമോയം 
മതപരമോയം വിദ്യോഭ്യോേപരമോയം േംസ്ോരിെമോയം േംഭവിച് 
കെടുപോടുെേോണധീ ജനതയകട േംസ്ോരം. നഗരം അധിനികവശിച്
കപ്പോഴോെകട് അവര് പികന്നയം ഇല്ലോതോവന്നതികലക്റ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു. 
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ഉൾവലിവെേിലൂകട അവര് ഒടുങ്ങികപ്പോകുന്നു. “പണമുള്ളവര് അങ്ങ
കനയോണറ്, എന്തികനയം അവര് േ്വന്തം െോൽകച്ോട്ികലകക്ോതുക്കും” 
എന്നറ് കുട്ിപ്പോപ്പൻ ആനികയോടു പറയന്നുണ്റ്. അകപ്പോൾ നഗരത്ി
കന് േ്വത്വം െടന്നുെയറി ഇല്ലോകതയോക്ിയ ഒരു ഗ്രോമധീണ േ്വത്വ
കബോധകത്, അതികല നന്െകേകയോകക്യോണറ്, േോറോ കജോേെറ് 
െോണിച്ചുതരുന്നതറ്.

‘കെോക്ോഞ്ചിറയിൽ മനുഷ്യരില്ല. പിശോശറ്ക്േോണറ് ’ എന്നു 
പറയന്ന കമലോേവര്ഗ്ത്ിനും, കെോക്ോഞ്ചിറയികല വര്ഗ്ത്ിനും 
ഇടയിലൂകട നടന്നറ് ആനി ആത്നിഷ്മോകയോരു ദര്ശനം തരുന്നു. 
അധിെോരം ജനങ്ങകേ പധീഡിപ്പിക്കുന്നതികന് മകറ്ോരു മുഖമോണിതറ്. 
ശിക്ഷണത്ികന് മ്ോനമോയ ഉത്സവോകഘോഷം (Discipline and punish: 
The birth of person) എന്നറ് ഫുകക്ോ വിേിക്കുന്ന ശിക്ഷണ ദൃശ്യത്ികന് 
അദൃശ്യവം എന്നോൽ അനുഭവപരവമോയ ആവര്ത്നമോണിതറ്. ഒരുപോ
ടോളുെേോൽ ഒരുപോടറ് െോലംകെോണ്റ് രൂപകപ്പട് ശിക്ഷണപരമോയ ഒരു 
വ്യവസ്യോണിതറ്. െക്ോേത്ികന് േോ്ത്ിെ ബലതന്ത്രങ്ങൾ 
കെോണ്ോണിതറ് േോധ്യമോകുന്നതറ്. കെോക്ോഞ്ചിറയിൽ നഗരം െടന്നോ
്രമിക്കുന്നതറ് ഇത്രം െക്ോേയോഥോര്ത്ഥ്യങ്ങളുകടയം േോ്ത്ിെ 
ശക്ിെളുകടയം മൂന്നുപോധിെൾ കെോണ്ടു തകന്നയോണറ്. േംസ്ോരിെ
തകയ പഠിക്കുക്ോൾ, അതിരുെൾ കഭദിച്റ് പുതിയ കമഖല രൂപകപ്പട്ടു
വരുന്നതികനക്കുറിച്ചും ഫുകക്ോ വിവരിക്കുന്നുണ്റ്.

അധിെോരവം പ്രതികരോധവം രൂപകപ്പടുന്ന വഴിെളും കനോവൽ വിവ
രിക്കുന്നുണ്റ്. നോഗരിെതയോൽ ഗ്രേിക്കപ്പടുന്ന ഗ്രോമത്ികന് ചരിത്ര
കമന്ന നിലയിൽ മോത്രമല്ല, കലോെത്ിലികന്നോേം െണ്ടുവന്ന അധിനി
കവശത്ികന്യം പിൻവോങ്ങലുെളുകടയം ചരിത്രത്ികന് ഒരു അദ്്യോ
യകമന്ന നിലയിലും ആലോഹയകട കപമെക്ൾ നിലകെോള്ളുന്നു. 
അധധീശ വര്ണ്ണങ്ങൾകെോണ്റ് മങ്ങികപ്പോയ ഒരുപോടു തനതു വര്ണ്ണങ്ങ
കേോടറ് കചര്ത്റ് വോയിക്ോവന്ന ഒരു കൃതിയോണിതറ്. െക്ോേ േംസ്ോരം 
യോത്രകയന്ന കപരിൽ ആരംഭിച്റ് അധിനികവശങ്ങേോയി രൂപകപ്പട്റ് 
അധധീശത്വങ്ങേോയി വോഴുന്നിടത്റ് പ്രതികഷധങ്ങൾ രൂപകപ്പടുത്ി, 
ഒന്നുെിൽ അതികന അതിജധീവിക്കുെകയോ അകല്ലകേിൽ അതിൽ നിന്നറ് 
പിൻവോങ്ങുെകയോ കചയ്യുന്ന കലോെചരിത്രത്ികന് കൂട്ത്ിൽ നഗരകമ
ടുത്തുകപോയ ഒരു േംസ്കൃതിയകട ചരിത്രമോയി ആലോഹോയകട കപൺമ
ക്ളുകട കെോക്ോഞ്ചിറ ഈ കനോവലിലൂകട വധീകണ്ടുക്കപ്പടുെയോണറ് .
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േ്വന്തം ജധീവിതത്ികല അനുഭവങ്ങകേോടും ആവശ്യങ്ങകേോടും പ്ര
തികരോധികക്ണ്ി വരുന്നതുകെോണ്റ് പലകപ്പോഴും അധിെോരങ്ങകേ വച്ചു 
കപോറുപ്പികക്ണ്ി വരുന്ന ഗതികെടും അശക്രുകടതോണറ്. ജധീവൻ, 
പണം, വിശപ്പറ്, ദോഹം, വസ്തം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിങ്ങകന ഒരുപോടോ
വശ്യങ്ങകേോടറ് പ്രതിെരികക്ണ്ി വരുന്നിടത്റ് അപ്രേക്രോയവര് 
നിശ്ശബ്രോകെണ്ി വരുന്നു. അപ്രേക്ര് എന്നറ് മുദ്ിതരോയവരുകട 
അദ്്വോനവം െോയിെകശഷിയം ഭൂമിക്കും അതികല ആവോേവ്യവസ്
യ്ക്കും ഏറ്വം അത്യോവശ്യമോണറ്. എന്നിരിക്ിലും മുഖ്യധോരോേമൂഹത്ി
കന് ഭൂപടത്ിൽ അവരുകട കപകരോ കദശകമോ ഭോഷകയോ േംസ്ോരകമോ 
അടയോേകപ്പടുന്നില്ല. 

ജൻമി-കുടിയോൻ വ്യവസ്ിതി മുതലുള്ള ചരിത്രം ഇത്രത്ിൽ 
അന്യവൽക്രിക്കപ്പടുന്നവരുകട ചരിത്രമോണറ്. ഭക്ഷണം െഴിക്ണകമ
കേിൽ പണികയടുക്ോൻ ആളുകവണം. എന്നോലും ഭക്ഷണം െഴിക്കുന്നവ
രുകട കമശയിൽ പണിക്ോരൻ പലകപ്പോഴും അപ്രേക്നോണറ്. വിരുന്നു
െോരോകയത്ിയ ആര്യൻമോര് ദ്ോവിഡകര അപ്രേക്രോക്ി. വിരുന്നു 
വന്ന വികദശിെൾ േ്വകദശധീയകര അപ്രേക്രോക്ി. ആലോഹയകട 
കപൺമക്ൾ െോണിച്ചു തരുന്ന ജനതയം അവരുകട നോടും ഇത്ര
ത്ിൽ നഗരം വിരുന്നികനത്തുക്ോൾ അപ്രേക്മോവെയോണറ്. 

പലകപ്പോഴും െലപ്രദവം പ്രേക്വമോയ ഒരു പ്രതികരോധം സൃഷ്ടികച്
ടുക്ോൻ െഴിയന്നിടത്ോണറ് അതികന് വിജയം സ്ിതി കചയ്യുന്നതറ്. 
െലപ്രദമോയ ഒരു പ്രതികരോധം ഇന്ത്യൻ ജനത സൃഷ്ടിച്തിനോലോണറ് 
വികദശിെൾ നോടുവിട്തും ഇന്ത്യ േ്വതന്ത്രമോയതും. ഇത്രം പ്രതികരോ
ധങ്ങേിൽ നിന്നറ് മനുഷ്യകന തടയന്നതറ് അധിെോരം െല്ിച്ചുണ്ോക്കുന്ന 
ഭയം,ആരേിതത്വം മുതലോയ വിെോരങ്ങേോണറ്. തോകഴക്ിടയിലുള്ളവ
ര്ക്റ് അവെോശകപ്പട്തു കൂടി െവര്കന്നടുത്റ് അവകര വരുതിക്കു നിര്ത്തു
ന്ന, നിസ്ഹോയരോക്കുന്ന അധിെോരത്ികന് ചിത്രവം കനോവലിൽ 
ആവിഷ്കൃതമോകുന്നു. കെോക്ോഞ്ചിറവോേിെൾ പുഴുപ്പച്രി തിന്നറ് ജധീവി
ക്കുന്നവരോണറ്. മുക്ികല ചോക്കുവികന് പധീടിെയിൽ അരിയണ്റ്, പകക്ഷ, 
കെോക്ോഞ്ചിറക്ോര്ക്റ് അവിടന്നറ് അരി െിട്ില്ല. മുക്ികല ചോക്കുവികന് 
െടയിൽ വന്നറ് കനോട്ടുെൾ വോരികയറിഞെിട്റ് അരികെോണ്റ് കപോകുന്ന
വരുണ്റ്. എന്തുകെോണ്ോണറ് കെോക്ോഞ്ചിറക്ോര്ക്റ് അരിയില്ലോത്തറ്? 
കെോക്ോഞ്ചിറക്ോര്ക്റ് അഞ്ചണയകട അരി വോങ്ങോനുള്ള െോകശ ഉള്ളൂ
കവന്നറ് അമ്ോമ പറയന്നു.

കമലോേേംസ്ോരം െധീഴോേരിൽ നിന്നറ് പലതും െയ്ടക്കുെയം 
അവര്ക്വെോശകപ്പട് നികഷധിക്കുെയമോണറ്. എന്തുകെോണ്ോണറ് 
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അരിയില്ലോത്തറ് എന്നറ് തിരിച്റിയണകമകേിൽ അറിവറ് കവണം. 
വിദ്യോഭ്യോേം കവണം. പകക്ഷ, അവര്ക്തറ് നികഷധിക്കപ്പട്ിരിക്കുെ
യോണറ്. കെോക്ോഞ്ചിറക്ോരികയന്ന കപരിൽ ആനി അപമോനിക്കപ്പടു
ന്നുണ്റ്, കനോവലിൽ. ആനികയ കതോട് സ്റെ െഴുകുന്ന ടധീച്ര്മോര് കമലോ
േവര്ഗ്ത്ികന് മകനോഭോവം വ്യക്മോക്കുന്നു. “സ്റെയറ് നകല്ലോണം െഴു
െികക്ോളൂ മോര്കത്, കെോക്ോഞ്ചകറന്നറ് വരണ പിശോശറ്ക്േോ” എന്ന 
അമ്ിണിയമ് ടധീച്റികന് ഉപകദശം അധിെോരത്ികന് മകറ്ോരു 
മുഖമോണറ്. ഇതികനോടു പ്രതികരോധിക്ോനോവോകത ആനി നിസ്ഹോ
യയോവെയോണറ്. കെോക്ോഞ്ചിറയകട കപരു മോറ്ണം എന്നോണറ് 
അവളുകട മനസ്ിൽ അകപ്പോൾ കതോന്നുന്നതറ്. ആരോണധീ നോടുണ്ോക്ി
യതറ്, നോടികന് കപരിൽ ഇങ്ങകന ഒരു കുട്ി പരിഹേിക്കപ്പടരുതറ് 
എകന്നല്ലോം അവളുകട മനസ്റ് അങ്ങുമിങ്ങും ഉഴറുന്നു.

 ഉള്ളിൽ പ്രതികഷധത്ികന് അഗ്ിയകണ്കേിലും െലപ്രദ
മോയ രധീതിയിൽ പ്രതികരോധിക്ോനോവോത്തികന് കനോവം കനോവലിൽ 
െോണോം. ഈ കനോവലികല കുട്ിപ്പോപ്പൻ എന്ന െഥോപോത്രം െോര്യവി
വരമുള്ളയോേോണറ്. അയോൾക്റ് പലതും അറിയോം. പകക്ഷ, അയോൾ 
കരോഗിയോണറ്, േ്വരമുയര്ത്ിയോൽ അയോൾ ചുമച്റ് അവശനോകും. 
ഇയോൾ നകല്ലോരു പ്രതധീെം കൂടിയോണറ്. െോര്യങ്ങേറിയോവന്നവര് 
പലകപ്പോഴും പ്രതികരോധിക്ോൻ ശക്ിയില്ലോത്വരോകുന്നു. അയോളുകട 
ശക്ി കചോര്ന്നു കപോയതോണറ്. കുട്ിപ്പോപ്പൻ ക്ഷയകരോഗിയോണറ്. ഒന്ന
കല്ലകേിൽ മകറ്ോരു വിധത്ിൽ, പ്രതികരോധിക്ോനോവോത് വിധം ദര്ബ്ബ
ലകപ്പടുത്തുന്ന അധിനികവശങ്ങേോണറ് അവകര നിശ്ശബ്രും ശൂന്യരും 
ആക്കുന്നതറ്. 

ഏതവസ്യിലും അടിച്മര്ത്കപ്പടലുെകേോടും നികഷധങ്ങകേോടും 
ഇല്ലോയ്മെകേോടും മനുഷ്യൻ പ്രതികരോധിക്കും, പകക്ഷ മിക്വോറും പ്രതി
കരോധങ്ങൾ, “നോയര് വിശന്നു വലഞ്ഞു വരുക്ോൾ െോയക്ഞെിക്രി
യിട്ില്ല, ആയതു കെട്ടു െല്ികച്ന്നവനോയധമുടകന െോട്ികലറിഞ്ഞു......
അതു കെോണ്രിശം തധീരോത്വനോപ്പുരയകട ചുറ്റും മണ്ി നടന്നു...”എ
ന്നറ് കുഞ്ചൻ ന്്യോര് പോടിയതറ് കപോകല അവേോനിച്ചു കപോകുന്നു. ഈ 
കനോവലിൽ ഇതിനറ് നിരവധി ഉദോഹരണങ്ങളുണ്റ്. ലോേര് കനോനുവികന 
തല്ലുന്നതറ് കപോകലയള്ളവ. ഇത്രം പ്രതികരോധങ്ങൾകെോണ്റ് െലപ്രദമോ
കയോരു കപോേികച്ഴുത്റ് നടക്കുന്നില്ല. “ഇതികനോകക് പ്രതിെോരം കചയ്ോ
തടങ്ങുകമോ പതിതകര, നിങ്ങൾ തൻ പിൻമുറക്ോര്” എന്നറ് ചങ്ങമ്പുഴ 
പോടുന്നിടത്റ്, മലയപ്പുലയൻ നിസ്ഹോയനും നിശബ്നുമോകണകേിലും, 
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വരും തലമുറയ്കറ് ഊര്ജം പെരുന്ന ഒന്നറ് അയോളുകട നിശബ്തയിലുണ്റ്. 
പിൻതലമുറക്ോകര ഊറ്ം കെോള്ളിക്ോൻ ഈ വരിെൾക്ോവന്നുമുണ്റ്.

അമരപ്പന്തൽ ഒരു പ്രതധീെമോണറ്. കവള്ളകപ്പോക്ം, ക്ഷയകരോഗം 
എന്നിവയം പ്രതധീെവൽക്രിക്കപ്പടുെയോണറ് കനോവലിൽ. നോഗ
രിെതയകട കവള്ളകപ്പോക്ം െടപുഴക്ി ചുറ്ിപ്പിടിച്റ് വലികച്റിഞെ 
ഒരു ജനതയകടയം േംസ്ോരത്ികന്യം പ്രതധീെമോയി കനോവലികന് 
അവേോനത്ിൽ പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്ന അമരപ്പന്തൽ കനോവലികന് തുടക്
ത്ിൽ എല്ലോേകേടങ്ങൾക്കും മധീകത പടര്ന്നു പുഷ്ിച്ചു നിന്ന കെോക്ോ
ഞ്ചിറഗ്രോമത്ികന്യം പ്രതധീെമോണറ്. ആനിയകട േ്വപ്നങ്ങളും അമ്ോമ്
യകട അദ്്വോനവം ഈ അമരപ്പന്തലികന ചുറ്ിപ്പറ്ിയോണറ്. ക്ഷയകരോഗി
യോയ കുട്ിപ്പോപ്പകന് മരണവം ആനികയന്ന പുതിയ ക്ഷയകരോഗിയകട 
പിറവിയം ഒകര േമയത്ോണറ്. നഗരോധിനികവശത്ോൽ പുറന്തള്ളകപ്പ
ടുന്ന ഗ്രോമകചതനയകട പ്രതധീെം തകന്നയോണറ് ഇവികട ക്ഷയകരോഗം. 

േോറോ കജോേെറ് തകന് എഴുത്ിലൂകട കെോക്ോഞ്ചിറകയന്ന ഈ 
നോടികനയം േംസ്ോരകത്യം വധീകണ്ടുത്തുകെോണ്റ്, ഒരു പ്രതികരോ
ധനിര്മ്ിതി േോധ്യമോക്കുെയോണറ്. ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അധിെോര
ങ്ങൾക്കും എതികരയള്ള പ്രതികരോധങ്ങളുകട നിര്മ്ിതിയോയി മലയോ
േത്ിലുണ്ോയിട്ടുള്ള കൃതിെൾ േോഹിത്യചരിത്രത്ികല എക്ോലകത്
യം മിെച് സൃഷ്ടിെൾ തകന്നയോണറ്. ചങ്ങമ്പുഴയകട വോഴക്കുല, ഇടകശ്ശ
രിയകട പുത്ൻെലവം അരിവോളും, കെ.കജ കബബിയകട മോകവലി
മന്ം, ആനന്ദികന് ആൾക്കൂട്ം, മരണേര്ട്ിെിക്റ്റ്, ഉത്രോയനം, 
അഭയോര്ത്ഥിെൾ, മരുഭൂമിെൾ ഉണ്ോവന്നതറ്, നോരോയകന് കെോച്കര
ത്ി തുടങ്ങി മിെച് കൃതിെൾ മലയോേത്ിൽ ഏകറയണ്റ്. എന്നോൽ 
ആലോഹയകട കപമെക്ൾ പ്രോന്തവല്ക്കരിക്കപ്പട് ഒരു േമൂഹത്ികല, 
വധീണ്ടും പ്രോന്തവൽക്രിക്കപ്പടുന്ന സ്തധീെളുകട പ്രതികരോധമനസ്ികന് 
ഇതിഹോേമോണറ്.
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 സ്ിത എല്്ി ര്ബയാസ്റ്ന
അൽകെോൻേ കപ്രോവിൻേറ് 

പോലോ.



കവിതയിരെ രെണ്െിറവികള്
ഗിെിജ െി. െയാശതക്െയുരട കവിതകരള മുനനിര്ത്ി ഒെശനവേഷണം

േമെോലിെ െവയിത്രിെേിൽ രേകദ്യയോണറ് ഗിരിജ പി. 
പോകതക്ര. കപണ്ണികന് കമലുള്ള പുരുഷകന് േമസ്ത അധിെോരങ്ങ
കേയം കചോദ്യം കചയ്യുന്നവരുകട പ്രതിനിധിയോയി അവര് െവിതെ
കേഴുതുന്നു. ‘കപൺപിറവി’കയന്ന െവിതോേമോഹോരത്ികന് ആമുഖ
ത്ിൽ അവര് േ്വന്തം നിലപോടറ് ഇപ്രെോരം വ്യക്മോക്കുന്നു: “സ്തധീകയ
ന്ന േ്വത്വകബോധത്ിൽ അഭിമോനിച്ചും അഭിരമിച്ചും അതിൽ അള്ളി
പ്പിടിച്ചുമോണറ് ഞോനധീ കലോെകത് െോണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും 
ഇവികട ജധീവിക്കുന്നതും. അതിനോൽ എകന് െവിതെേിലും സ്തധീപ
ക്ഷത്തു നിന്നുകെോണ്ടുള്ള ചില കതോന്നലുെേോണുതോനും. ഇകതകന് 
െവിതെളുകട ഒരു പരിമിതിയോയി പലരും ചൂണ്ിക്ോണിച്ിട്ടുണ്റ്. 
എന്നോൽ പുരുഷകന്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമോയി സ്തധീ അനുഭവിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ അടിസ്ോനപരമോയ മോറ്ങ്ങൾകക്ോന്നും വികധയമോെോകത 
ഇന്നും തുടരുെയോണറ്. അവൾക്കുകമലുള്ള വിലക്കുെളും അധിെോരപ്ര
കയോഗങ്ങളും ഇന്നും അവേോനിച്ിട്ില്ല. അതുകെോണ്ടുതകന്ന അവൾ 
േ്വതന്ത്രയോകുകവോേം അവേിൽ നിന്നു പുറത്തുെടക്ോൻ എനിക്ോവ
ന്നുമില്ല. അവകേക്കുറിച്റ് എഴുതികക്ോകണ്യിരിക്കുന്നതോണറ് എകന് 
രോഷ്ടധീയപ്രവര്ത്നം...” ഗിരിജ തകന് ഈ നിലപോടറ് ശക്മോയി 
െവിതെേിലൂകട ആവിഷ്രിച്ിട്ടുണ്റ്. സ്തധീ ‘ശരധീരം’ മോത്രമോണറ് എന്ന 
കപോതുേമൂഹത്ികന് ധോരണെകേ എതിര്ത്തുകെോണ്റ്, സ്തധീയനുഭവ
ങ്ങളുകട സ്റവെോരിെവം മോനേിെവം േോമൂഹിെവമോയ പ്രശ്നങ്ങൾ 
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വിചോരണകചയ്തുകെോണ്റ് നിലവികല സ്തധീേ്വത്വകത് അപനിര്മ്ി
ക്ോൻ അവര് രേമിക്കുന്നു. അതിനോയി ശരധീരം, ഭോഷ, പരിേരം 
എന്നധീ േ്വത്വനിര്ണ്ണയഘടെങ്ങകേ കപണ്ണികന് െണ്ണിലൂകട ഈ 
െവയിത്രി കപോേികച്ഴുതുന്നു.

ശരധീരംകെോണ്റ് സ്തധീയകട േ്വത്വോവകബോധം സ്ോപിക്കുന്ന 
െവിതയോണറ് ‘അടയോേങ്ങൾ.’ ഇടതുപുരിെത്ികല കവളുത്െല 
കുന്നിക്കുരുകപോഴിയന്ന െേിമുറ്ത്ികന് ഓര്മ്യോണറ്. അടിവയ
റ്ികല നധീേൻ വര്റ് കനഞ്ചിലോദ്യമറിഞെ പോൽനനവികന് കുേിരുള്ള 
ഓര്മ്. െൺതടങ്ങേികല െറുപ്പോെകട് കുടിച് െയ്ികലക്കും െോഞെ 
കവയിലികലക്കും തുറക്കുന്ന െവോടങ്ങൾ.

െോലം ശരധീരത്ിൽ
മോയ്കോനോവോത്
കുറിപ്പുെകേഴുതുക്ോൾ
ഡയറിയികലഴുതോൻ േമയവം
സൂക്ഷിക്ോനിടവമില്ലോത്
കപൺവിധിയിൽ
എന്തിനു വിലപിക്ണം? (അടയോേങ്ങൾ)
എന്നറ് കചോദിച്ചുകെോണ്ോണറ് ഈ െവിത അവേോനിക്കുന്നതറ്. 

ഉടലികലൽക്കുന്ന അടയോേങ്ങകേല്ലോം ഓകരോ ഓര്മ്ക്കുറിപ്പുെേോകണ
ന്നും സ്തധീയകട ഉടൽതകന്ന ഓര്മ്ക്കുറിപ്പുെകേഴുതോൻ പ്രോപ്തമോകണ
ന്നും ഗിരിജ വിശ്വേിക്കുന്നു.

പുരുഷകെന്ദിതഭോഷയിൽ നിന്നുവ്യതിരിക്മോയ കപൺഭോഷ
യകട െരുത്തും േൗന്ദര്യവം കവേികപ്പടുത്തുന്നവയോണറ് ടച്റ് മി കനോട്റ്, 
ഒരുക്ട്വൾ എന്നധീ െവിതെൾ. േോഹചര്യങ്ങകേോടറ് പടകപോരുതി 
നിൽക്ോൻ തയ്ോറോവന്ന കപൺെരുത്ികന് മൂര്ച്യം ആത്സ്റധര്യ
വമോണറ് ‘ടച്റ് മി കനോട്റ്’ എന്ന െവിത. ടച്റ് മി കനോട്റ് എന്നതറ് കതോട്ോ
വോടികയന്നും ലജോവതികയന്നും എങ്ങകന വ്യോഖ്യോനം കചയ്കപ്പട്ടു 
എന്നു േംശയിക്കുെയോണറ് െവയിത്രി.

എകന്ന കതോടരുകതകയന്ന
ഒരകപക്ഷയോണകതന്നറ്
ആകരകേിലും െരുതിക്ോണുകമോ
എകേിലതും കതറ്ോണറ്.
അകതോരോജ്യോണറ്!
‘കതോടരുകതകന്ന’കയന്ന
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ആയിരം മുള്ളുെളുള്ള
ഒരോജ്.
കതോടുന്നവകന
മുറികപ്പടുത്തുകമന്ന
ഒരു മുന്നറിയിപ്പറ് (ടച്റ് മി കനോട്റ്)

സ്തധീെൾ കനരിടുന്ന സ്റലംഗിെചൂഷണകത് പ്രതികരോധിക്ോൻ 
ആയിരം മുള്ളുെളുമോയി പടച്ട്യണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ‘കതോട്ോവോടി’ 
കപൺെരുത്ികന് പുതിയ ഭോഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നു.

പുരുഷകെന്ദധീകൃത പ്രത്യയശോസ്തം നിര്മ്ികച്ടുത് സ്തധീേകേല്കത് 
ഭോഷകെോണ്റ് ഉടച്ചുവോര്ക്കുന്ന െവിതയോണറ് ‘ഒരുക്കട്ോൾ‘. സ്തധീേ്വ
ത്വകത് അടികച്ോതുക്ോൻ ഒകട്കറ േോമൂഹ്യവിലക്കുെളും ആചോരങ്ങ
ളും ആൺകെോയ്മ വ്യവസ്ിതി സൃഷ്ടികച്ടുത്ിരുന്നു. ഇതികനതികര 
ചിന്തിക്കുെയം പ്രവര്ത്ിക്കുെയം കചയ്യുന്ന കപണ്ണുങ്ങകേ േമൂഹ
ത്ിൽ നിന്നറ് അധികക്ഷപിച്റ് പുറത്ോക്ോൻ െയൂഡൽ വകരണ്യോധി
െോരശക്ിെൾ ഉപകയോഗിച്ചുകപോന്ന പുരുഷനിര്മ്ിത പദപ്രകയോഗ
മോണറ് ‘ഒരുക്കട്ോൾ‘. സ്തധീത്വകത് അടുക്േയിലും െിടപ്പുമുറിയിലും 
മോത്രം തേച്ിടുന്ന ആ പുരുഷകെന്ദധീകൃത നിലപോടിനറ് ഇന്നും മോറ്കമോ
ന്നുമില്ല എന്നറ് തകന് െവിതയിലൂകട ഗിരിജ അടിവരയിടുെയോണറ്.

കുേിമുറിയിൽ
മൂേിപ്പോട്ടുപോടിയതിനറ്,
െണ്ണോടിയികലകറ കനരം
കനോക്ി നിന്നതിനറ്,
കൃത്യകനരം കതറ്ി
വധീടണഞെതിനറ്
ഉറകക് ചിരിച്തിനറ്
ചിന്തിച്തിനറ്
ആ വോകക്റിഞെറ്
വധീഴ്തോറുണ്ോയിരുന്നു അവകേ,

അമ്, അച്ൻ,
ആങ്ങേമോര്, അയൽക്ോര്.
അര്ത്ഥം കവകച്ോര്ക്കുക്ോൾ
ബ്രഹ്മനും തടുക്ോനോവോത്വകേന്നറ്
അഭിമോനിക്ോകമകേിലും
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അന്നറ്
ആ വോകക്റ് മുറിവിലൂകട
വോര്ന്നുകപോയിട്ടുണ്ോയിരുന്നു
ഉള്ളിൽ നിന്നുപലതും. (ഒരുക്കട്ോൾ)

ഇപ്രെോരം േോമ്പ്രദോയിെ അര്ത്ഥങ്ങേിൽനിന്നറ് മറ്റ് അകനെം 
അര്ത്ഥങ്ങേികലക്റ് വോക്ികനയം അതിലൂകട വ്യവസ്ോപിത 
ഭോഷകയയം അപനിര്മ്ിക്കുെകൂടി കചയ്യുന്നുണ്റ് ‘ഒരുക്കട്ോൾ‘ 
എന്ന ഈ െവിത.

പുരുഷൻ കപരുമോറോത് പരിേരങ്ങകേ പ്രെോശിപ്പിച്ചുകെോണ്റ് 
തങ്ങളുകട ഒച് കവറിട്ടുകെൾപ്പിക്കുന്ന െവയത്രിെേിൽ ഗിരിജ പി. 
പോകതക്രയമുണ്റ്. അലക്കുെല്ലികല മുഷിഞെ തുണിെകേയം അടുക്
േഭരണിയികല കെോണ്ോട്കത്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന എച്ില്ോത്രങ്ങകേ
യം അവര് െോവ്യബിംബങ്ങേോക്കുന്നു. ഒരു സ്തധീയകട കെടോത് ആത്
വധീര്യകത് ആവിഷ്രിക്കുന്ന െവിതയോണറ് ‘കെോണ്ോട്ം’.

തിേയ്ക്കുന്ന എണ്ണയികലക്റ്
എകന്നകയോകന്നറിഞ്ഞു കനോക്കൂ
അകപ്പോൾക്ോണോം
ആത്വധീര്യകത്ോകട
തലയയര്ത്ി
ഞോൻ കപോങ്ങികപ്പോങ്ങി വരുന്നതറ്.
െടിച്ോൽ കപോട്ോത്വണ്ണം
കമോരിയന്നതറ് (കെോണ്ോട്ം)
കപണ്ണികനതികരയള്ള വ്യവസ്ോപിത അധിെോരങ്ങളുകട കനര്ക്റ് 

വധീകറോകട െലഹിക്കുന്ന െവിതയോണിതറ്. സ്തധീകയ എത്ര അടിച്മര്
ത്ിയോലും അവകയല്ലോംതകന്ന അവകേ കൂടുതൽ ശക്യോക്കുെയോണറ് 
എന്ന മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന െവിത.

പുരുഷകന്യം സ്തധീയകടയം ദിനചര്യെളുകട വ്യത്യസ്തതയോണറ് ‘ദിന
ചര്യെൾ‘ എന്ന െവിതയിലുള്ളതറ്. പ്രഭോതത്ികലക്റ് േോവധോനം 
െൺതുറന്നറ് െിടക്യികലകറകനരം അലേമോയി െിടന്നറ്, ചോയ
ക്പ്പിലുണര്ന്നറ്, പത്രങ്ങൾ വോയിച്റ്, പ്രോതൽ െഴിച്റ്, കവഗത്ിൽ 
ഓടിയതിനറ് ക്ോക്ികന പഴിപറഞെറ് വധീടറ് വിട്ിറങ്ങുന്നവനോണറ് 
പുരുഷൻ. അവൻ േല്ലോപങ്ങേിൽ മുങ്ങി നിവര്ന്നറ് സ്റവെി വധീടണയ
ന്നു. വിജയരേധീലോേിതനോയറങ്ങുന്നു.
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എന്നോൽ സ്തധീയകട ദിനചര്യയോെകട്,
പിടഞ്ഞുണരുെ,
തറെൾക്റ് തിേക്മോവെ
വസ്തങ്ങൾക്റ് വര്ണ്ണമോവെ
അടുപ്പിൽ തിേച്ചുകവവെ
പോത്രങ്ങേിൽ നിറയെ
നികന് പരിക്കുെേിൽ
കുഴ്ോയറ് പരക്കുെ.
.......................................
സ്റവെധീട്റ് വധീണ്ടും
അടുക്േയിൽ തിേയ്ക്കുെ
മക്ൾക്റ് അറിവോകുെ
വധീടിനറ് കവേിച്മോവെ
കമത്യിൽ മുറിവോവെ.
കമോസ്റബലികന് ഉണര്ത്തുപോട്ിനറ്
െോകതോര്ത്റ് െിടക്കുെ.

കപണ്ണികന് അനുഭവങ്ങേല്ല പുരുഷകന് കലോെത്ിലുള്ളകതന്നറ് 
ഈ െവിത വിേിച്ചുപറയന്നുണ്റ്. പുരുഷകന് േൗഭോഗ്യങ്ങകേക്കുറിച്റ് 
കബോധവതിയോകുെയം തങ്ങകേ ചുറ്ിവരിഞെ െടമെളുകട അദൃശ്യെ
രങ്ങേിൽ െിടന്നറ് പിടയെയം കചയ്യുന്ന സ്തധീമനസ്ികന് വിഹ്വലതെ
േോണറ് ഈ െവിതയിൽ ഉള്ളതറ്.

അെത്റ് െോേി
പുറത്റ് ദോേി
പുറത്തു നിന്നു പൂട്ിയ വോതിൽ
തുറക്ോനോവോകത ഞോൻ... (െോേിദോേി)

എന്നറ് ഇക്ോര്യം ‘െോേിദോേി’ എന്ന െവിതയിൽ അവര് 
മിഴികവോകട പറയന്നുണ്റ്. െോേിയകട തധീക്ഷ്ണഭോവങ്ങളും രൗദ്ഭോഷയം 
ഗിരിജയകട െവിതെേിലുണ്റ്.

നിനക്കു വയസ്ോയി,
ഞോനികപ്പോൾ പിറന്നകതയള്ളൂ
പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നകതയള്ളൂ
നടന്നു പഠിക്കുന്നകതയള്ളൂ
ഇനി ഊഴം എകന്തോണറ്. (കപൺപിറവി)



40 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

എന്നറ് ഒടുവിൽ സ്തധീയകട ഊഴം വകന്നത്ിയതികനക്കുറിച്റ് 
‘കപൺപിറവി’ എന്ന തകന് െവിതയിലൂകട അവര് പ്രഖ്യോപിക്കു
ന്നു. പുരുഷോധിെോരങ്ങൾകക്തികര പ്രതികരോധം തധീര്ക്കുന്ന ഗിരിജ 
പി. പോകതക്രയകട െവിതെൾ പുതുെവിതെേിൽ തകന്തോയ ഇടം 
കനടുന്നുണ്റ്. സ്തധീ േ്വതന്ത്രയോകുകവോേം അവകേക്കുറിച്ചു തകന്ന എഴു
തികക്ോകണ്യിരിക്കുകമന്നും അതോണറ് തകന് രോഷ്ടധീയം എന്നും ഈ 
െവയിത്രി കവേികപ്പടുത്തുക്ോൾ കപകണ്ണഴുത്ികന് ധധീരേ്വരമോണ
തിലുള്ളതറ്. കപണ്ണികനക്കുറിച്റ് അവളുകട അനുഭവമണ്ഡലങ്ങകേക്കുറി
ച്റ് അവൾക്കുമോത്രകമ ശക്മോയി ആവിഷ്രിക്ോനോവൂ എന്ന കപകണ്ണ
ഴുത്ികന് പക്ഷത്ിൽ ഉറച്ചു വിശ്വേിക്കുന്നു ഈ െവയിത്രി. അതി
നുകവണ്ി അവളുകട കലോെം കനര്പ്പെര്പ്പോയി െവിതെേിൽ വരച്ിടു
ന്നു. സ്തധീ േ്വതന്ത്രയോെോത്ിടകത്ോേം പുരുഷോധിെോരകത് കചോദ്യം 
കചയ്തുകെോണ്റ് ഗിരിജ പി. പോകതക്രയകട െവിതെൾ പിറന്നുവധീണു
കെോകണ്യിരിക്കും. തധീര്ച്യോയം അതറ് കപൺപിറവിയോയിരിക്കും, 
കപണ്ണിനുകവണ്ിയള്ളതോയിരിക്കും.
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അധികയാെം, പ്രതിശെയാധം 
—‘മയാറ്യാത്ി’യില്

ഒരോൾക്റ് മകറ്ോരോേിൽ ആധിപത്യം അടികച്ല്ിക്ോൻ രണ്ടു വഴി
െേോണുള്ളതറ്. ഒന്നറ് േോമൂഹിെ പ്രോമോണിത്വം, മകറ്ോന്നറ് േോ്ത്ിെ 
ശക്ി. വിദ്യോഭ്യോേവം േോ്ത്ിെേ്വോതന്ത്ര്യവം ഇല്ലോതിരുന്ന സ്തധീ
െേിൽ േോമൂഹിെ പ്രോമോണിത്വമുള്ള പുരുഷൻ അധിെോരം അടികച്
ല്ിക്കുെയം േ്വോതന്ത്ര്യത്ിൽ തടസ്ം സൃഷ്ടിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. ഈ 
അവസ്കയ ‘ആൺകെോയ്മ’ എന്നറ് കെറ്റ് മില്ലറ്റ് പറയന്നു. പുരുഷ 
കമധോവിത്വത്ികന് സ്ോപനവതറ്കൃതമോയ അവസ്യോണിതറ്. 

‘േ്വയം എഴുകന്നറ്റ് നിൽക്ോനുതകുംവിധം രണ്ടുെോലുെളും, ചിന്തി
ക്ോനുതകുംവിധം െഴുത്ിന്മുെേിൽ ഒരു തലയം സ്തധീയ്ക്കുണ്റ് എന്നറ് 
പലരും െരുതോത് ഒരു െോലഘട്മുണ്ോയിരുന്നു. മുന്നിലും പിന്നിലും 
കമദസ്സുവേര്ന്ന ഒരു ജന്തുവോയിട്ോണറ് കമധയള്ള ഒരു ജധീവിയോയിട്ല്ല 
അവൾ വധീക്ഷിക്കപ്പടുന്നതറ്’. േോമൂഹിെവം േോംസ്ോരിെവമോയി സ്തധീ 
അനുഭവിച്ചുകപോന്ന അേ്വോതന്ത്ര്യത്ികന് േ്വരൂപമോണിതറ്. ചിന്ത
െൾക്കും വിെോരങ്ങൾക്കും വ്യോപനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നില
നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്യിൽ നിന്നറ് പ്രതികരോധത്ിലൂകട പുറത്തുെ
ടക്ോൻ സ്തധീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ‘ഒരോൾ സ്തധീയോയി ജനിക്കുെയല്ല, സ്തധീ
യോയിത്ധീരുെയോണറ് ’—എന്നോണറ് സ്തധീ ആരോകണന്നറ് അകന്വഷിച് 
േികമോൺ ദി ബുവയകട െകണ്ത്ൽ.
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ഒരു വര്ഗ്േമൂഹത്ിൽ നിരന്തരം േംഘര്ഷങ്ങളുണ്ോകുെ 
േഹജമോയ അനുഭവമോണറ്. വര്ഗ്േമൂഹം തകന്നയം വര്ഗ്പ്രശ്നങ്ങ
ൾക്പ്പുറം നിരവധി സ്റവരുദ്്യങ്ങകേ നിലനിര്ത്തുന്നുണ്റ്. ജോതി/
മതം/ലിംഗം/വംശം/വര്ണ്ണം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങകേ കൂടി ഉൾകക്ോള്ളു
ന്ന ഒരു വര്ഗ് നിലപോടറ് ഇത്രം േംഘര്ഷങ്ങകേ അടയോേകപ്പടുത്തു
ന്നതിൽ അനുകപക്ഷണധീയമോണറ്. പദവിപരമോയി സ്തധീയകട അനുഭ
വങ്ങൾ പുരുഷകന് അനുഭവങ്ങേിൽ നിന്നറ് വ്യത്യസ്തമോണറ്. േമൂഹം 
അവയിൽ അടികച്ൽപിക്കുന്ന അധിെോരവം രോഷ്ടധീയമോയ നിലപോടു
െളും അവൾ ഏറ്റുവോകങ്ങണ്ിവരുന്നു. ‘സ്തധീയകട അനുഭവം’ കമോത്ം 
േമൂഹത്ികന് അനുഭവമല്ല അവരുകടതുമോത്രമോണറ്. ഈ അനുഭവ
മോണറ് തകന് രചനെേിലൂകട അവൾ പ്രെടമോക്കുന്നതറ്. അതിനോയി പ്ര
തികരോധത്ികന് ഭോഷ േ്വധീെരിക്കുെയം കചയ്യുന്നു.

രെരണെഴുത്ിരെ ‘സ്തീ’.

േിനിമയിലും, േധീരിയലുെേിലും മോത്രമല്ല, പ്രചുരപ്രചോരം കനടിയ 
നമ്മുകട േോഹിത്യകൃതിെേിൽ മിക്തിലും സ്തധീെകേക്കുറിച്ചുള്ള േകേ
ല്ങ്ങൾ ഏകറ വിെലമോണറ്. ‘ഒരു െോഥിെയകട അനുഭവപോഠങ്ങേിൽ’ 
ലേിതോംബിെ അന്തര്ജനം, േോഹിത്യത്ികല സ്തധീചിത്രധീെരണ
കത്ക്കുറിച്റ് ഇപ്രെോരം പറയന്നു. ‘െരിങ്കൂവേം കപോലുള്ള െണ്ണുെൾ, 
കറോേോപ്പൂകപോലുള്ള െവിളുെൾ, ചന്ദക്ല കപോലുള്ള കനറ്ി, ചുണ്ടുെൾ 
കതോണ്ിപ്പഴം കപോകല. പകക്ഷ ഇവയ്കറ് പിന്നിൽ മിടിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹൃദ
യമുകണ്ന്നും അതിൽ ഊഷ്മേതയം ഊര്ജവം പ്രതധീക്ഷയം െണ്ണധീ
രുമുകണ്ന്നുമുള്ള വസ്തുത ആരും രേദ്ിക്ോറില്ല’. സ്തധീ േ്വത്വത്ികന് 
യഥോര്ത്ഥ അവസ്കയ എഴുത്തുെോരി തുറന്നു െോണിക്കുന്നു. തോൻ 
കനരിട് അടിച്മര്ത്ലുെളും അതിനുകനകരയള്ള പ്രതികരോധങ്ങളും, 
തകന് രോഷ്ടധീയമോയ നിലപോടുെളും വ്യക്മോക്കുന്നതിനുള്ള ഉപെരണ
മോയി അവൾ േ്വധീെരിക്കുന്നതറ് ‘എഴുത്റ്’ എന്ന മോധ്യമകത്യോണറ്. 
അടുക്േയിലും കതവോരകക്ട്ിലുമോയി ഒതുങ്ങിക്ഴിയെ, രോമോയണവം 
ശിവപുരോണവം മോത്രം വോയിക്കുെ, ഭര്ത്ോവറ് നല്ല കനരം കനോക്ി 
െിടപ്പറയിൽ വരുക്ോൾ നിറഞെ മനകസ്ോകട േ്വധീെരിച്റ് വികധയ
മോവെ ഇതോണറ് പുരുഷ േകേല്ത്ികല സ്തധീ. ഈ പുരുഷ സ്തധീ േകേല്
ത്ിൽ നിന്നറ് തധീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമോണറ് സ്തധീ േകേല്ത്ികല സ്തധീ.

‘കെമിനിേം’ എന്ന പ്രസ്ോനത്ിലൂകട സ്തധീ പലകപ്പോഴും എതിര്ത്തു 
നില്ക്കുന്നതറ് പുരുഷകനോടല്ല പുരുഷോധിപത്യവ്യവസ്ിതികയോടോണറ്. 
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കെറ്റ് മികല്ലറ്റ് തകന് ‘ലിംഗബദ്രോഷ്ടധീയം’ എന്ന കൃതിയിലൂകട 
സ്തധീയകട വ്യക്ിപരമോയ വികമോചന കചഷ്ടയകട പിന്നികല രോഷ്ടധീയ
കത്ക്കുറിച്റ് തുറകന്നഴുതുന്നു. അനുവോചെരുകട െഥോേ്വോദനൌതുെ
കത് തൃപ്തികപ്പടുത്തുന്ന ഒരു േോഹിത്യരൂപമോയി മോത്രം ഇന്നറ് മലയോേ 
കനോവലുെൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ജധീവിതത്ികന് ഭോവനോനിഷ്വം 
ദര്ശന േകേധീര്ണ്ണവമോയ പുന:സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്കും, ആവിഷ്രണ 
േോധ്യതെേികല അേംഖ്യം കവല്ലുവിേിെൾ കനരിടോൻ കപോന്ന ഒരു 
േോഹിത്യ പ്രസ്ോനമോയം കനോവലുെൾ വേര്ന്നുെഴിഞെിരിക്കുന്നു. 

ഉദോരമോനവവോദകത് കനരികട്തിര്ത്തുകെോണ്റ് സ്തധീെളുകടകതന്നറ് 
േ്വയം പ്രഖ്യോപിച്ചുകെോണ്റ് മലയോേ േോഹിത്യത്ികന് കപോതുമണ്ഡ
ലത്ിൽ ഉയര്ന്നുവന്ന ശബ്കമന്ന നിലയ്കോണറ് േോറോ കജോേെറ് രേ
കദ്യയോയതറ്. തകന് കൃതിെേിലൂകട ഇത്രത്ിൽ ആധുനിെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ സ്റെെോര്യം കചയ്തുകെോണ്റ് എഴുത്ികന് പുതികയോരു ആഖ്യോന 
രധീതി തുറന്നിടുന്നു. അതിനോെകട് െരുത്തും, ഊര്ജവം തൻമയത്വവ
മുള്ള ഒരു ഭോഷ തകന്ന കമനകഞെടുക്കുെയം കചയ്തു. േോറോകജോേെി
കന് ‘മോറ്ോത്ി’ എന്ന കനോവൽ സ്തധീ േ്വത്വത്ികന് വിഭിന്ന മുഖങ്ങൾ 
പ്രെടമോക്കുന്നതോണറ്. അധിെോരത്ികന്യം, പ്രതികരോധത്ികന്യം 
വ്യത്യസ്തങ്ങേോയ സ്തധീേ്വത്വോവിഷ്ോരങ്ങൾ ഈ കനോവലിൽ െോണോൻ 
െഴിയം. അധിെോരത്ികന് പ്രതധീെമോയി ബ്രിജിത്യം, പ്രതികരോധ
ത്ികന് പ്രതധീെമോയി ലൂേിയം, കപൺരോഷ്ടധീയത്ികന് പ്രതധീെമോയി 
േലധീനയം ആദ്യോവേോനം ഈ കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. 

അധികയാെവം - ബ്ിജിത്യും
‘പോരിസ്ിതിെ സ്തധീവോദത്ികന് സ്റേദ്ോന്തിെ നിലപോടനുേ

രിച്റ് മനുഷ്യ േ്വഭോവം ജധീവശോസ്ത േംബന്ധിയോണറ്. ലിംഗബന്ധ
ങ്ങൾ സ്തധീെൾക്കും പുരുഷൻമോര്ക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങേോയ അധിെോര
സ്ോനങ്ങൾ നൽകുന്നു’. ഈ അഭിപ്രോയത്ികന് ഒരു മറിെടക്ൽ 
ബ്രിജിത്യിലുണ്റ്. ‘അരുതറ്’ എന്നതറ് ബ്രിജിത്കയ േംബന്ധിച്ിട
കത്ോേം ബോധെമല്ല. ഈ അരുതുെൾക്റ് വഴങ്ങികെോടുക്ോൻ ബ്രിജി
ത്യികല ‘ഞോൻ‘ േമ്തിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണ്രമത്ിലും നിത്യജധീവി
തത്ിലും ഈ ഞോൻ ഭോവം പ്രെടമോണറ്.

‘ബ്രിജിത്യകട ശബ്ം പകുതി ആണുങ്ങളുകടയം പകുതി കപണ്ണു
ങ്ങളുകടതുമോണറ്’. ശബ്ത്ികലന്നകപോകല േ്വഭോവത്ിലും ഈ ഭിന്നത 
പ്രെടമോണറ്. േലധീനകയ അച്ടക്ം പഠിപ്പിക്കുക്ോഴും ലൂേികയ 
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ഉപകദശങ്ങൾകെോണ്റ് വധീര്പ്പുമുട്ിക്കുക്ോഴും ബ്രിജിത്യികല 
‘കപണ്ണറ്’ ഉണര്ന്നു നിൽക്കുന്നു. വോക്കുെേിലോെകട് അധിെോരേ്വരം 
െലര്ത്ോനും അവര് മടിെോണിക്കുന്നില്ല. തകന് വധീട്ിൽ വന്നറ് െള്ളറ് 
കുടിച്റ് കെോപ്രോയം െോണിച് ഓപ്പകനയം കൂട്ടുെോകരയം പടിയിറക്ി 
വിടുക്ോൾ ബ്രിജിത്യികല ‘ആൺ ശൂരറ്’ ഉണര്ന്നു നിൽക്കുന്നു. 

തകന് സ്ലം പോപ്പോനഗറിനോയി വിട്ടുകെോടുക്ണകമന്നറ് പല 
പ്രോവശ്യം അച്ൻമോര് പറഞ്ഞുകവകേിലും ബ്രിജിത്യ്കറ് തക്തോയ ലോഭം 
െിട്ടുകമന്നറ് ഉറപ്പോയതിനുകശഷം മോത്രകമ ബ്രിജിത് ആ െച്വടം ഉറപ്പി
ക്ോൻ േമ്തം മൂേിയള്ളൂ. ആ സ്ലം ദോനം കചയ്ോൽ േ്വര്ഗ്ത്ികലയ്ക്കു
ള്ള വഴി എളുപ്പമോകുകമന്നറ് ഉപകദശിച് അച്കനോടറ് ആ േ്വര്ഗ്ം എനിക്കു 
കവണ് എന്നോയിരുന്നു ബ്രിജധീത്യകട മറുപടി. ബ്രിജിത്യം ലൂേിയം 
തമ്ിൽ രക്ബന്ധമുകണ്കേിലും അവര് തമ്ിലുള്ള അന്തരം ഭക്ഷണെോ
ര്യത്ിൽകപോലും പ്രെടമോണറ്. 

 ഒരിക്ൽ തകന് ‘പവററ്’ െോണിക്ോനോയി, നോട്ിൽ പ്രമോ
ണിയോയി വിലസുന്ന ഓപ്പകനയം കൂട്ടുെോകരയം ബ്രിജിത് ഭക്ഷണ
ത്ിനോയി വധീട്ികലക്റ് ക്ഷണിക്കുന്നു. അകന്ന ദിവേം മധീൻെോരി 
കപണ്ണിൽ നിന്നറ് വലിയ വിലയ്കറ് കനയ്മുറ്ിയ അയക്കൂറ വോങ്ങിക്കു
െയം ലൂേികയോടറ് ഇപ്രെോരം പറയെയം കചയ്യുന്നു. ‘കജോറോയിട്ോ 
വറ്ിക്റ് ബ്രിജിത് െല്ിച്ചു. ലൂേിക്റ് വിശ്വേിക്ോൻ െഴിഞെില്ല. 
ഇത്രയം െോശു കെോടുത്റ് ഇത്ര വലിയ വിലയള്ള മധീൻ ബ്രിജിത് 
വോങ്ങുകന്നോ? എന്നറ് അതിശയിക്കുന്നുണ്റ്.’ ഇങ്ങകന അധിെോരത്ി
കന് െൽപനെേിലൂകട ബ്രിജിത് അതിശയിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും 
കനോവലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്റ്. ഞോയറോഴ്ച െള്ളു കുടിച്റ് വിരേമിക്ോനും 
ഓപ്പകന് മുന്നിൽ കഞേിഞെിരുന്നറ് ബധീഡി വലിക്ോനും ബ്രിജധീത്
യ്കറ് മടിയില്ലോ. ‘എകന്തടോ’ എന്നറ് കചോദിച്ോൽ ‘ആകരടോ’ എന്നറ് തിരി
ച്ചുകചോദിച്ചുകെോണ്റ് ചുറ്റുമുള്ളവരുകട മിണ്ോട്ം മുട്ിക്ോൻ ബ്രിജിത്യ്കറ് 
േോധിക്കും. 

പ്രകൃതികയ കനേഹിക്കുെയം പരിപോലിക്കുെയം കചയ്യുന്നതറ് 
ലൂേിയോ കണകേിലും അതറ് അനുഭവിക്കുന്നതറ് മുഴുവൻ ബ്രിജിത്യോണറ്. 
പ്രകൃതിയോയി തിേങ്ങുന്ന സ്തധീയോയി ലൂേിയം അവളുകട അധ്വോനകത് 
മുഴുവൻ സ്റെവശം കവച്റ് െോര്യങ്ങകേ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധിെോരി
യോയി ബ്രിജിത്യം മോറുന്നു.

വിവിധ േംസ്ോരങ്ങേിലും, ചരിത്ര പശ്ോത്ലത്ിലും, സ്തധീയകട 
ചിന്തയം പ്രതിെരണവം വ്യത്യസ്തമോണറ്. കലോെകത്്ോടുമുള്ള 



45മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

സ്തധീെളുകട വ്യത്യസ്തത കെമിനിസ്ററ് േിദ്ോന്തത്ികന് സുപ്രധോന 
ആശയ മര്മ്മോണറ്. േമത്വവോദത്ികന് തധീവ്രത കുറയ്കോകത തകന്ന
യള്ള ഈ വ്യതിരിക്തോധിഷ്ിത വധീക്ഷണം, സ്തധീയകട ശോക്ധീ
െരണത്ികന് ദിശയികലക്കുള്ള കെമിനിേത്ികന് വ്യക്മോയ 
നധീക്മോണറ്. ഈ നധീക്മോണറ് ബ്രിജിത്യിലൂകട എഴുത്തുെോരി 
ആവിഷ്രിക്കുന്നതറ്.

പ്രതിശെയാധഭയാവം - ‘മയാറ്യാത്ി’യില് 
‘പുരുഷേകേൽപങ്ങേിൽ രൂപധീകൃതമോയ സ്തധീേത്യകട അയഥോര് 

 ത്ഥ്യകത് തുറന്നുെോട്ോൻ, മുഖ്യധോരോ േോഹിത്യത്ിൽ നിന്നും സൂചിത
ങ്ങൾ കപറുക്ികൂട്ിയ കെമിനിസ്ററ് വിമര്ശന േംഹിതയ്കറ് െഴിഞ്ഞു’. 
ഈ അഭിപ്രോയത്ികന് തുറവി േോറോകജോേെികന് മോറ്ോത്ിയി
ലും െോണോൻ േോധിക്കും. ലൂേി എന്ന െഥോപോത്രം തനിക്കുകനകര
യള്ള ദരന്തങ്ങകേ േ്വധീെരിക്കുന്നതിനപ്പുറം അതികന പ്രതികരോധി 
ക്ോനോണറ് രേമിക്കുന്നതറ്. അതിനോയി അവൾ കതരകഞെടുത് മോര്ഗ്ം 
േമോധോനത്ികന്തോകണന്നറ് മോത്രം. 

പുരുഷകമൽകക്ോയ്മ േോമൂഹിെ വ്യവസ്ിതിെകേോടറ് കചര്ന്നു 
കപോെത്ക്വണ്ണം കമരുക്ികയടുക്കപ്പട്വേോണറ് ലൂേി എന്ന 
െഥോപോത്രം വധീടിനുള്ളികല നോലു ചുവരുെൾക്കുള്ളിൽ ഈ 
‘കമരുക്ൽ‘ അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്റ്. എകേിലും കെോവൽ വള്ളിെ
ൾക്ിടയികല േ്വോതന്ത്ര്യത്ികന്തോയ തുറന്ന കലോെകത്ക്റ് അവൾ 
െടന്നുകചല്ലുന്നു. 

ലൂേിയകട െിടപ്പിലും നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും േംേോരത്ിലും കനോട്
ത്ിലും ഒരു കൂട്ം അരുതുെളുകട വോതിലുെൾ ബ്രിജിത് തുറന്നിടുന്നു
ണ്റ്. ലൂേിക്റ് പ്രോയം തിെഞെ ദിവേം ബ്രിജിത് വി. മരിയ കഗോകരോ
ത്ിയകട ജധീവിത െഥ വോയിക്ോനോയി ലൂേിയകട െയ്ിൽ കെോടുത്തു. 
ചോരിത്ര്യം െവര്കന്നടുക്ോൻ രേമിച് െോമുെകന് സ്റെകെോണ്റ് മരണ
മടകയണ്ിയവന്ന വിശുദ്യകട ജധീവിതമോണറ് അതികല പ്രതിപോദ്യ
വിഷയം. ചോരിത്ര്യം നഷ്ടകപ്പടുന്നതികനക്ോൾ കഭദം മരണമോകണന്നറ് 
വിശ്വേിച് വിശുദ്യോയിരുന്നു മരിയകഗോകരത്ി. എന്നോൽ ലൂേി 
െോമുെകന് പക്ഷത്തുനിന്നറ് െഥ വോയിക്കുെയോണറ് കചയ്തറ്. ബ്രിജിത് 
െൽപിക്കുന്ന അരുതുെകേ പ്രതികരോധിക്ോൻ ലൂേി രേമിക്കുന്നു. 

ലൂേിക്റ് ചുറ്റുമുള്ളവരുകട കനോട്ങ്ങളും പ്രവര്ത്ിെളുമോണറ് ലൂേി 
എന്ന സ്തധീകയ ചൂഷണത്ിനറ് ഇരയോക്കുന്നതറ്. പലകപ്പോഴും ലൂേിയകട 
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കനകരയള്ള കനോട്ങ്ങളും െകയ്റ്ങ്ങളും ലൂേിയകട കനര്ക്ല്ല, ലൂേിയകട 
കനഞ്ചകത്ക്ോണറ്. ഒരിക്ൽ ലൂേിയകട കൂട്ടുെോരി ഇപ്രെോരം പറയ
ന്നുണ്റ്. ‘കവണങ്ങി സൂക്ഷികച്ോട്ോ, കചക്ൻമോരുകട െണ്ണറ് ഏതറ് 
കനരം കനോക്്യോലും നികന് കനഞ്ചകത്ക്ോണറ്. വല്ലതും പറ്ധീട്റ് 
പികന്ന െോര്യല്ല്യോട്ോ’ എന്നറ്. എന്നോൽ ഓര്മ്ക്ോപ്പുറത്റ് ലൂേിക്റ് 
വലികയോരു തധീകപ്പോള്ളൽ ഏൽകക്ണ്ിവന്നു. അതറ് അവളുകട അധ്യോ
പെനിൽ നിന്നുതകന്നയോണറ്. ‘അവളുകട വോയികലക്ോണറ് അയോളുകട 
ശ്വോേം കെറിയതറ്. മോങ്ങോകച്ോണ വധീണകപോകല വോയ്ോ കപോള്ളി. 
വിങ്ങുന്ന െനലടുപ്പികന് ചൂടും മുരൾച്യമോയിരുന്നു അയോൾക്റ്. ലൂേി 
കവന്തുകപോയി’ എന്നറ് കനോവലിൽ പറയന്നുണ്റ്., നിസ്ഹോയയോയ ഒരു 
സ്തധീയകട ദരനുഭവമോണിതറ്. അയോകേ ‘പട്ധീ’ എന്നറ് വിേിച്റ് കദഷ്യകപ്പടു
െയം മനസ്ോ ശപിക്ോൻ തയ്ോറോവെയം കചയ്യുെയോണറ് ലൂേി. 

ഒരു സ്തധീ എന്ന നിലയിൽ ലൂേികയോ കുറു്കയോ, കചകറോണകയോ 
ഒരിക്ലും പുരുഷകന അെറ്ിനിര്ത്തുന്നില്ല. ഇവര് മൂന്നുകപരും 
പുരുഷകന ആരോധിക്കുെയം പുരുഷമണം ഇഷ്ടകപ്പടുെയം കചയ്യുന്നു. 
എന്നോൽ പുരുഷോധിപത്യത്ികന് ക്രൂരമോയ വികനോദത്ിനറ് ഇരയോ
കെണ്ിവന്നകപ്പോൾ മൗനം ദധീക്ഷിക്ോകത പ്രതികരോധത്ികന് ഭോഷ 
ചമയോനും ഇവര് മടി െോണിക്കുന്നില്ല. അതറ് ചിലകപ്പോൾ മുഖഭോവത്ി
ലൂകടയം മൗനത്ിലൂകടയമോകണന്നുമോത്രം.

്െീനയും ‘രെണ്െയാഷ്ടീയവം’
കെമിനിേത്ികന് വിപ്ലവോത്െത എല്ലോ അര്ത്ഥത്ിലും 

അതിരുെളുകട ലംഘനമോണറ്. അടക്ിയം, അമര്ത്ിയം വച്ിരുന്ന 
പ്രതികഷധം പല രൂപത്ിലും ഭോവത്ിലും േോഹചര്യത്ിനനുേരിച്റ് 
പുറത്തുവരുന്നു. സ്തധീയം ഭ്ോന്തും അഥവോ ബോലൻേറ് കതറ്ിയ മനേികന് 
ഉടമയോയ സ്തധീ എന്നറ് കെമിനിസ്ററ് േിദ്ോന്ത ചര്ച്െേിൽ സ്ോനം 
പിടിച്ിട്ടുണ്റ്. ഇതും സ്റസ്തണതയകട ഉദറ്കഘോഷം തകന്നയോണറ്. ഈ 
ഭോവത്ികന് വിഭിന്നതലം രോഷ്ടധീയവതറ്െരിക്കപ്പടുന്നതറ് േലധീന 
എന്ന െഥോപോത്രത്ിലൂകടയോണറ്. 

പുരുഷകമൽകക്ോയ്മവ്യവസ്യിൽ േമൂഹം അവൾക്കുകമൽ 
െല്ിച്ിരിക്കുന്ന അരുതുെകേ ലംഘിക്ോനോണറ് അകല്ലകേിൽ മറി
െടക്ോനോണറ് ഇതികല േലധീന എന്ന െഥോപോത്രം ഇഷ്ടകപ്പടു
ന്നതറ്. രോത്രിയിൽ ചുറ്ിയടിച്റ് നടക്ോനും, ആണുങ്ങകേ െണ്ണടച്റ് 
െോണിക്ോനും, കപ്രമകലഖനം എഴുതി വേയോത്വകര വേയ്കോനും 
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േലധീനയ്ക്കും െഴിയം. പുരുഷൻ െല്ിക്കുന്ന അതിരുെകേ ലംഘിച്ചുകെോ
ണ്റ് പ്രവര്ത്ിെേിലൂകട തകന് നിലപോടുെകേ വ്യക്മോക്ോനോണറ് 
േലധീന രേമിക്കുന്നതറ്. കപൺ രോഷ്ടധീയ നിലപോടുെകേ േലധീനയകട 
പ്രവര്ത്ിെളുകട പിൻ ബലത്ിൽ നിന്നുകെോണ്റ് തുറന്നുെോണിക്ോനു
ള്ള ഒരു രേമം കനോവലിൽ െോണോൻ െഴിയം. പുരുഷകന്തു മോത്രമോയ 
കലോെകത്ക്റ് സ്തധീക്കും കചന്നുെയറോൻ േോധിക്കുകമന്നറ് േലധീന 
എന്ന െഥോപോത്രം പറയോകത പറയന്നു. അവൾ തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള 
അരുതുെകേ ലംഘിക്ോൻ പ്രതിോകധത്ികന് ശക്മോയ തലം കതകര
കഞെടുക്കുന്നു. അതറ് പലകപ്പോഴും വിപ്ലവോത്െമോയി തധീരുക്ോൾ 
‘തകന്ടിയോയ സ്തധീ’യോയി അവൾ മോറുന്നു. ലൂേികയകപ്പോകല മൗനം 
ദധീക്ഷിക്ോകത വോക്കുെൾകെോണ്ടും പ്രവര്ത്ിെൾകെോണ്ടും തകന് 
ഇഷ്ടങ്ങകേ പ്രെടമോക്ോൻ അവൾ മടിെോണിക്കുന്നില്ല. 

യഥോര്ത്ഥത്ിൽ സ്തധീ എതിരിടുന്നതറ് പുരുഷകനോടല്ല, പുരുഷോധി
പത്യമൂല്യങ്ങകേോടോണറ്. എല്ലോം തെര്കത്റിഞ്ഞുകെോണ്ടുള്ള പുരുഷോ
ധിപത്യത്ികന് വിെേനവ്യഗ്രതയോണറ് സ്തധീകയ ചൂഷണം കചയ്ോൻ 
ഇടയോക്ിയതറ്. േോമൂഹിെ- േോംസ്ോരിെ- േോ്ത്ിെ രംഗങ്ങ
േിൽ എല്ലോം തകന്ന സ്തധീയകട രണ്ോം ലിംഗ പദവികയക്കുറിച്ചുള്ള 
അകന്വഷണം തുടര്ന്നുകെോകണ്യിരിക്കുന്നു. േോറോ കജോേെികന് 
രചനെൾ തിരിച്റിവികന് രചനെേോണറ്. േ്വോതന്ത്ര്യവം േമത്വവം 
േമോധോനവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്തധീത്വത്ികന് വിഭിന്ന മുഖങ്ങകേ 
തകന് രചനയിലൂകട അവര് പുറത്തുകെോണ്ടുവരുന്നു. അതിനോയി 
അധിെോരത്ികന്യം പ്രതികരോധത്ികന്തുമോയ വ്യത്യസ്ത സ്തധീ ചമയ
ങ്ങൾ ‘മോറ്ോത്ി’യിൽ വരച്ിടുന്നു. സ്തധീ അവളുകടതോയ ആശയത്ി
ലൂകടസ്റസ്തണോനുഭവങ്ങകേ ആവിഷ്രിക്കുന്നതറ് സ്തധീപക്ഷ രചനയകട 
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അെികുജീവിതവം 
അധികൃതെയാഷ്ടീയവം 

'ചയാരവയാെി'യില്
 

ആമുഖം
 ദലിതറ് രചനെൾ പലകപ്പോഴും പ്രതികരോധത്ികന് േോഹിത്യമോണറ്. 

നൂറ്ോണ്ടുെേോയി അടിച്മര്ത്കപ്പട് ജനതയകട പ്രതികരോധത്ികന് 
േ്വരങ്ങേോണറ് അവയിൽനിന്നുണരുന്നതറ്. െോലങ്ങേോയി നിലനി
ൽക്കുന്ന കമലോേൻ/െധീഴോേൻ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുകട കപോേികച്ഴുത്ോണറ്   െധീഴോ
േരചനയിലൂകട േംഭവിക്കുന്നതറ്. മനുഷ്യകന മനുഷ്യനോയി മോത്രം 
െോണോനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ വ്യവസ്ോപിതമോയ എല്ലോ േകേല്ങ്ങകേോ
ടും െലഹിക്ോൻ എഴുത്തുെോരൻ രേമിക്കുന്നു.അതുകെോണ്ടുതകന്ന 
അധികൃതരോഷ്ടധീയകത്ോടുള്ള കവല്ലുവിേിയോണറ് ദലിതറ് രചനെൾ.ആ 
കവല്ലുവിേിെേിൽ നിലനിൽക്കുന്ന േോഹിതധീയേകേല്ങ്ങകേകപ്പോലും 
എഴുത്തുെോരനറ് കപോേികച്ഴുകതണ്തോയി വരും. അത്രത്ിൽ രചി
ക്കപ്പട് ഒരു മറുകനോവലോണറ് പി.എ.ഉത്മകന് ‘ചോകവോലി’.

 ഒരു വിഭജിതേമൂഹത്ികന് അന്തഃേംഘര്ഷങ്ങകേ അനോവര 
ണം കചയ്യുന്ന ‘ചോകവോലി’ മണ്ണിനും മനുഷ്യനും കനര്ക്കുള്ള അധി
കൃതവര്ഗ്ത്ികന് ചൂഷണങ്ങകേ മറനധീക്ി പുറത്തുകെോണ്ടുവരുന്നു. 
കനോവലികന് ഘടനയിലും ആഖ്യോനത്ിലും േ്വധീെരിച്ിരിക്കുന്ന 
പുത്ൻവഴിെൾ, ഭോഷയിലും േമൂഹത്ിലും നിലനിൽക്കുന്ന അധി
െോരമോനെങ്ങകേകയല്ലോം അതിജധീവിക്ോൻ പര്യോപ്തമോണറ്. നിലനി
ൽക്കുന്ന കനോവൽേകേല്ങ്ങൾക്റ് ഒരു മറുകനോവൽകെോണ്റ് മറുപടി 
നൽകുെയോണറ് ഉത്മൻ. 
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ശനയാവെിരറെ ഇതിവൃത്ം 
 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയികല കനടുമങ്ങോടറ് തോലൂക്ികല കുറവരുകട 

ജധീവിതമുഹൂര്ത്ങ്ങേോണറ് ‘ചോകവോലി’യിൽ ഉത്മൻ അവതരിപ്പിച്ി
രിക്കുന്നതറ്. ‘മണ്ണിലോണ് മരങ്ങേോയറ്’, ‘അമരവോഴറ് വെേിങ്ങകന’ എന്നി
ങ്ങകന രണ്ടു ഭോഗങ്ങേോയി കനോവലികന തിരിച്ിരിക്കുന്നു. ജധീവിതത്ി
ലുടനധീേം ഇടമില്ലോയ്മയികലക്റ് കൂപ്പുകുത്കപ്പട് അധഃസ്ിതകന് ദധീന
കരോദനമുതിര്ക്കുന്ന ‘ചോകവോലി’ പഴയതും പുതിയതുമോയ രണ്റ് െോല
ങ്ങകേയോണറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ജന്ിത്വ്യവസ്യകട െോലഘട്
ത്ിൽ നിലനിന്ന അടിമത്ം തകന്ന നഗരധീെരണത്ികന് പുതിയ 
െോലഘട്ത്ിലും േംഭവിക്കുക്ോൾ തങ്ങളുകട ഇടങ്ങൾ നിര്വ്ചി
ക്ോൻ കുറവര് നടത്തുന്ന പരിരേമങ്ങേോണറ് ഈ കനോവലികല പ്രതി
കരോധപോഠം. മണ്ണറ്, മനുഷ്യൻ, ഭോഷ എന്നിവയികലല്ലോം അധിെോര
വര്ഗ്ം പുലര്ത്തുന്ന സ്റെകയ്റ്ങ്ങളും അധഃസ്ിതകന് െധീഴടങ്ങലും 
പ്രതികരോധത്ികന് പുതുനോമ്പുെളും ‘ചോകവോലി’കയ ഇതരകനോവലു 
െേിൽനിന്നും വ്യതിരിക്മോക്കുന്നു.

മണെപ്

പുതിയതും പഴയതുമോയ െോലഘട്ത്ിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങകന 
മണ്ണികന കനോക്ിക്ണ്ടു എന്ന വസ്തുതയോണറ് രണ്ടു ഭോഗങ്ങേോയി വര്ഗ്ധീ
െരിക്കപ്പട് ‘ചോകവോലി’യിലൂകട ഉത്മൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ‘മനു
ഷ്യേംസ്ോരം പ്രകൃതിയമോയി അകഭദ്യമോയി ബന്ധകപ്പട്ിരിക്കുെയം 
അതികന േ്വോധധീനിക്കുന്നതുകപോകല അതിനോൽ േ്വോധധീനിക്കപ്പടു
െയം കചയ്യുന്നുണ്റ്.’(Ed. Cherryl Gloffelty & Harold Bloom–The Eco-
criticism Reader, University of Georgia Press,1996) ഈ േ്വോധധീനത്ി
കന് സൂക്ഷ്മവശങ്ങകേ പരമോവധി പ്രകയോജനകപ്പടുത്ികക്ോണ്ോണറ് 
‘മണ്ണിലോണ് മരങ്ങേോയറ്’ എന്ന ആദ്യഭോഗം ഉത്മൻ രചിച്ിരിക്കു
ന്നതറ്. മണ്ണിലോണ്മരങ്ങൾ അവിടകത് അധഃസ്ിതരോയ ജനങ്ങ
േോണറ്.മണ്ണികന കനേഹിച്റ് മണ്ണോയിമോറി അങ്ങകന മണ്ണിലോണ്റ് അമര
ങ്ങേോയിത്ധീര്ന്നവരുകട െഥയോണതറ്. നധീല്ിയിലൂകടയം കവളുത്
യിലൂകടയം ആദിച്ൻസ്റവദ്യനിലൂകടയകമല്ലോം മണ്ണികന കനേഹിക്കുന്ന 
മനുഷ്യകര ഉത്മൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. െോര്ഷിെവൃത്ിതകന്ന ഒരു
തരത്ിൽ പറഞെോൽ മണ്ണിനുകനര്ക്കുള്ള മനുഷ്യകന് സ്റെകയ്റ്ത്ി
കന് സൂചിെയോണറ്. പകക്ഷ മണ്ണികന കനേഹിക്കുന്നവകന് െരങ്ങൾ 
അതികന പുൽകുക്ോൾ ഭൂമി അറിയോകത പുേെിതയോകും. അങ്ങകന 
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തരിശുനിലങ്ങൾക്കുകപോലും ഹരിതെം ചോര്ത്ികക്ോടുക്കുക്ോൾ 
ആദിമമനുഷ്യകന് ഉള്ളെം നിറയന്ന െോഴ്ചയോണറ് നധീല്ി എന്ന െഥോ
പോത്രത്ിലൂകട ഉത്മൻ വരച്ിടുന്നതറ്. കനോവലികല ആദ്യപകുതി 
മുഴുവൻ ഭൂമിയകട െോവലോേോയി ഈ െഥോപോത്രം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. 

‘നധീല്ി, കപോലി കെോണ് വിത്ധീ,പോതി െരികക്ോമോക്ി.
െോലനോട്ി നല്ലകമോേവിട്ടു.വോയ,കചന, െോച്ിൽ, കചറുകെയങ്ങറ്,
നനകെയങ്ങറ്,നടുകതന, കതനചോമകവതച്റ്, െമുകമോേപ്പിച്റ്, 
കവകറ്കക്ോടി കെറ്ി. മണ്ണി മണ്ണോയി.

നധീല്ിക്കും കനകരോല്ല.കവളുത്ക്കും കനകരോല്ല്യ.

കപോലരുക്ോ മമ്ട്ി കതോേധീകക്റ്ി നധീല്ി എറങ്ങി. 
പച്കപ്പോടികനല്ലോം ആവലോതികയോണ്റ്. നധീല്ി കചകന്ന പറ്റൂ.’

 (പു.27–8)
നധീല്ിയ്കറ് തകന് വിേവെകേയം അവയ്കറ് നധീല്ികയയം െോണോ

തിരിക്ോൻ െഴിയികല്ലന്ന അവസ്യോണറ്. ഭോര്യ കവളുത്കയക്ോൾ 
അവൻ കനേഹിക്കുന്നതും അവകയയോണറ്. കപണ്ണികനക്ോൾ മണ്ണോണറ് 
തനിക്റ് വലുകതന്നറ് അയോൾ േമ്തിക്കുന്നുമുണ്റ്. കനല്ലികനോടറ് 
െിന്നോരം പറയന്ന നധീല്ി അവകയ തകന് ആത്സുഹൃത്തുക്േോ
യോണറ് െോണുന്നതറ്.

‘കവളുത് കചല്ലറ്്ം കനല്ലികനോടറ് െിണ്ണോണം കചോല്ലണറ്.
‘ങ്ങേറ് ആകരോടോണപ്പോ തമതോരം’
‘ഈത്തുങ്ങകേോടറ് ’
‘അയിനറ് െോകതോണ്ോ കെപ്പോൻ,നോകവോണ്ോ കചോല്ലോൻ‘
‘പുല്ലും പൂകച്ടധീം അതികന് തകേടം പകറ്യം.െിേധീം െധീകടോം അതികന് 

കവമേം പകറ്യം. മ്ക്റ് കെപ്പോൻ െോതും അറ്യോൻ അലിയണ മനതും 
കബണം’

‘ങ്ങേറ്, പറധീം കനകല്ലന്തരോണറ് പകറണതറ്?’
കനഞ്ചധീപ്പറ്ി നിക്ണ കനല്ലിന തടവി നധീല്ി ചിരിച്റ്; 

മനകത്േിച്കത്ോട.
‘അയിനറ് വയറ്ികലോണ്റ് ’
‘അയിനറ് മോത്റം’
‘അയിനും അയിനും അയിനും’
കനകല്ലൾ ചിരിച്ചു;അടക്ോൻ വയ്ോകത’ 
 (പു. 28)
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 കുഞ്ഞുങ്ങകേകപ്പോകല അവകയ കനേഹിച്ചും തോകലോലിച്ചും അവൻ 
വേര്ത്ി.അകന്യോന്യം േ്വെോര്യങ്ങൾ സ്റെമോറി.ഒടുവിൽ അവ 
തങ്ങളുകട മുഴുവൻ വിേവം നൽെി. സ്റമനയം മോടപ്രോവം മറ്റു പക്ഷി
ക്കൂട്ങ്ങളുകമത്ി. അണ്ണോനും വവ്ോലും മരപ്പട്ിയം കുറുക്നുകമത്ി.
ഒന്നികനയം നധീല്ി ആട്ിപ്പോയിച്ില്ല. എല്ലോവകരയം േഹജധീവിെ
േോയി െോണുന്ന അയോൾക്റ് അത്രത്ികല കചയ്ോൻ പറ്റൂ. അധ്വോ
നിച്റ് പോറയകട മുെേികല്ോലും െല്വൃക്ഷങ്ങകേ വിേയിക്ോൻ അയോൾ 
തയ്ോറോയിരുന്നു.

നധീല്ി, കവളുത്കയോടറ് പറയന്നു:
‘നധീ, പോറകമോേിലറ് കതങ്ങറ് കബക്ണം.തോയ നടുകതന 
കനറകെോണ്റ് കെടക്കുക്ോല മലകമോേിലറ് കതങ്ങുംകതോപ്പോക്കും.
പിന്ന മ്ക്റ്, ആര കപടിക്ണം. കെോയ്ട്റ്, കെോലകവട്ട്റ്, 
വികത്ടുക്ട്റ്, പിന്ന’
‘പിന്ന ങ്ങകേന്തറ് കചയ്യും’
അതറ് കെകക് നധീല്ി െണ്ണടക്കും.
‘അവകറ്ക്കും കെോടുക്കണ്’
‘ആക്റ്?’
‘െിേികയക്റ്. അണ്ണോൻ, മരപ്പട്ി, െള്ള ഊേനും അതുങ്ങേറ് 
തിമ്ട്റ്. മിച്മതി.’
‘അവകറ്ണോ മണ്ണികന് യമ്ി’
‘ങോ’ 
(പു.29–30)

അധ്വോനിച്വകന് വിയര്പ്പറ് അധിെോരിെൾക്കുള്ള വിേവോയി 
മോറുക്ോൾ നധീല്ി പരിഭവിക്കുന്നില്ല. മണ്ണറ് കപോന്നോക്കുെയോണറ് 
തകന് െര്ത്വ്യകമകന്ന അയോൾക്റ് കതോന്നുന്നുള്ളൂ. തമ്പുരോകന് വിേ
കവടുപ്പറ് െഴിഞെറ് മറ്റുജധീവജോലങ്ങൾക്റ് നൽെിക്ഴിഞെറ് മിച്ം വല്ല
തുമുകണ്കേിൽ അതുകെോണ്റ് തൃപ്തികപ്പടോനോണറ് അയോൾ ശധീലിക്കു
ന്നതറ്. അതിനുെോരണം ആ ജധീവജോലങ്ങേോണറ് മണ്ണികന് യഥോര്ത്ഥ 
ഉടമെൾ എന്ന തിരിച്റിവോണറ്. ഒരിക്ലും േ്വോര്ത്ഥലോഭകത്ോകട 
മണ്ണികന േമധീപിക്ോൻ നധീല്ിക്ോകുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽനിന്നും 
ലഭിച് പോഠങ്ങേോണറ് അന്യനറ് തകന് ഭോര്യയിൽ ജനിച് കപൺകു
ഞെികന േ്വന്തം മെേോയി വേര്ത്ോൻ അയോകേ കപ്രരിപ്പിക്കുന്നതും.

 തോൻ അധ്വോനിച്ചുണ്ോക്ിയ ഇടത്ിൽനിന്നും ഭ്ഷ്ടനോകുക്ോ
ഴും അയോൾ പതറുന്നില്ല. മകറ്ോരു മണ്ണിൽ പണികയടുക്ോനോകുമകല്ലോ 
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എന്നോണയോൾ െരുതുന്നതറ്. എന്നോൽ തങ്ങളുകട നോഥൻ പിരിഞ്ഞു
കപോകുന്ന നിമിഷത്ിൽ അവികടയള്ള ജധീവജോലങ്ങൾ മുഴുവൻ 
െരഞ്ഞുകപോകുന്നുണ്റ്. ഇതുവകരയള്ള ജധീവിതത്ിൽ അനുഭവിക്ോ
ത് അനോഥത്വമോണറ് അകപ്പോൾ അവകയ കവട്യോടുന്നതറ്. മലയോേ
കനോവലുെേിൽത്കന്ന ഇത്രത്ിൽ തധീവ്രമോയ ഒരു രംഗം അവതരി
പ്പിക്കപ്പട്ിട്ികല്ലന്നറ് കതോന്നുന്നു.

‘കപോലരികെോണ് ആകറ്ൾ കചലച്റ്
അണ്ണോൻ വിേിച്റ്.
പച്ിക്കൂട്കമോകക്ം കപോറകെകയത്ി.
‘നധീകയകങ്ങോട്റ് നധീല്ധീ’
‘മണ്ണുകള്ളടകത്ക്റ്.’
‘പിന്നിവിട ഞങ്ങക്റ്.’
‘മണ്ണറ് ഞോ, യോകും വര ഇങ്ങന...’ 
( പു.32)

 തമ്പുരോകന് മണ്ണറ് അകദ്ഹത്ിനുതകന്ന അവെോശകപ്പട്തോകണ
ന്നറ് വിശ്വേിക്കുന്ന നധീല്ി കുട്യം മമ്ട്ിയം കൂന്തോലിയമല്ലോകത 
മകറ്ോന്നും സ്റെവശം കവയ്ക്കുന്നില്ല. തന്നിലും മണ്ണിലുമുള്ള വിശ്വോേ
മോണറ് അയോകേ മുകന്നോട്റ് നയിക്കുന്നതറ്. വധീണ്ടും ഇടമില്ലോയ്മയികലക്റ് 
വഴുതിവധീഴുക്ോഴും േ്വന്തം കുടുംബം തകന്ന അയോേിൽനിന്നറ് പിടി
വിട്ടുകപോകുക്ോഴും തകന് പിറവിയകട ദൗത്യം തിരിച്റിഞെതോണറ് 
നധീല്ികയ പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്ന ഘടെം. അതോണറ് തകന് ജധീവിത
നികയോഗകമന്നറ് നധീല്ി വിശ്വേിക്കുന്നു ഭൂമിയികല േെല ജധീവ
ജോലങ്ങകേയം ‘മണ്ണികന് യമ്ി’യോയി െോണുന്ന േംസ്ോരത്ികന് 
പ്രതിനിധിയോണയോൾ. 

 െോര്ഷിെേംസ്ോരത്ിനുകമൽ ഉപകഭോഗേംസ്ോരം കെോണ്ടു
വരുന്ന അധിെോരത്ികന് പുതിയ മുഖങ്ങേോണറ് ‘അമരവോഴറ് വെേി
ങ്ങകന’ എന്ന രണ്ോംപകുതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നതറ്. ആദ്യ
ഭോഗത്റ് െോണുന്നരധീതിയിൽ മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്ിലുള്ള ഊഷ്മേബ
ന്ധം ഇവികട െോണുന്നില്ല. പ്രകൃതിതകന്ന അവികട പൂര്ണ്ണമോയി മോറി
ക്ഴിഞെിരിക്കുന്നു. എന്തികനയം െോര്ന്നുതിന്നോനുള്ള ഉപകഭോഗേം
സ്ോരത്ികന് പരോ്രമത്ിനിടയിൽ നഷ്ടകപ്പട്ടുകപോകുന്ന പരിസ്ി
തിയകട സ്റജവിെതയോണറ് ഇവികട െോണോനോകുെ. നഗരേംസ്കൃതി 
പ്രകൃതിയകട കനര്ക്കുനടത്ിയ ചൂഷണങ്ങകേ ഉത്മൻ ഇങ്ങകന 
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
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‘ശ്ശോനം ശിരകഛേദംകചയ് കുന്നുെേോൽ വലയിതം. കുന്നുെ
ളുകട ഷണ്ഡത ശവഗന്ധത്ിൽ കചര്കത്ടുത് ചുടലപ്പുെയിൽ 
ബന്ധിതം.

ശ്ശോനത്ിനറ് കനര്ക്ിഴക്റ് നദിക്പ്പുറം ടോര്കറോഡറ് കതേിയന്നു. 
നദിമുറിച്റ് നടന്നറ് കറോഡികലത്തുക്ോൾ തെര്ന്ന മൺകുടിലുെ
ളുകട, കൂടോരങ്ങളുകട ജഡഭൂമി.

മണ്ണടിഞെ കചരിക്കുകമൽ നിന്നുകനോക്കുക്ോൾ നദി, ശ്ശോനം, 
തലയടര്ന്ന കുന്നുെൾ, എതികര നഖമോഴ്തി വേരുന്ന നഗരം.’ 
(പു.97) 

 പുകരോഗതിയകട മുദ്ോവോെ്യം വിേിച്ചുകെോണ്റ് പ്രകൃതികയ ചൂഷണം
കചയ്യുന്നതറ് മനുഷ്യരോശിയകട പ്രത്യോശയല്ല. കുന്നുെൾ അടര്ത്ിമോറ്റു
ന്നതും പോറെൾ തെര്ക്കപ്പടുന്നതും നന്യികലക്കുള്ള വോതിലുെേല്ല 
തുറക്കുന്നതറ്. അതിലൂകട മൺമറയന്നതറ് വരുംെോലമനുഷ്യകന് മണവം 
വിശ്വോേവം േംസ്കൃതിയമോകണന്നറ് കനോവലിസ്ററ് തകന്ന പറയന്നു.

 പ്രകൃതിക്കുകമൽ നഖമോഴ്തിവേരുന്ന നഗരേകേല്ത്ികന് പ്രതിനി
ധിയോയി പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്ന രഘൂത്മൻ പുതിയെോലത്ിനറ് പ്രകൃതി
കയോടുള്ള െോഴ്ചപ്പോടറ് കവേികപ്പടുത്ിത്രുന്നുണ്റ്. ജധീവഗന്ധം വമിക്കു
ന്ന മണ്ണടരുെൾക്കുമധീകത നടക്കുക്ോൾ െോണുന്ന നധീലപ്പൂവെളുള്ള 
കചറിയകചടി അയോളുകട മനസ്ിൽ കെോണ്ടുവരുന്ന ചിത്രം േൗന്ദര്യ
ത്ികന്കതോ ആേ്വോദനത്ികന്കതോ അല്ല.അയോൾക്റ് അതികന പിഴു
കതടുക്ോനോണറ് കതോന്നുന്നതറ്. പകക്ഷ മണ്ണുമോറ്ി പരികശോധിച്കപ്പോൾ 
അതറ് ആഴത്ിൽ കവകരോടിനിൽക്കുന്നതുെണ്റ് അയോൾ ഉദ്യമം ഉകപ
ക്ഷിക്കുന്നു. ആ കവരറ് യഥോര്ത്ഥത്ിൽ നമ്മുകട പോര്ര്യസൂചെമോ
യോണറ് അവികട ആഴ്നിറങ്ങുന്നതറ്. എത്രകയകറ ദരമുറ്ിയോലും മുഴുവൻ 
അറ്റുകപോെോകത േംസ്കൃതിയകട ചിഹ്നങ്ങൾ അവകശഷിക്കും എന്ന 
കനരികയോരു പ്രത്യോശ കെോണ്ടുവരോനോണറ് ഉത്മൻ രേമിക്കുന്നതറ്.

മനുഷ്ന
തകന് ഇടമറിയോകത, േ്വത്വമറിയോകത െോലോെോലങ്ങേോയി 

നിലനിന്നുവരുന്ന അധിെോരത്ികന് ഭിന്നമുഖങ്ങകേോടറ് െധീഴട
ങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ം ജനതയോണറ് ‘ചോകവോലി’യികല മുഴുവൻ 
മനുഷ്യരും. കെോടുകേോടികന വിേഭൂമിെേോക്ി മോറ്ികയടുത് അധഃസ്ി
തവര്ഗ്ം വിേവണ്ോയിക്ഴിഞെോൽ തങ്ങൾ അധ്വോനിച്ചുണ്ോക്ിയ 
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ഇടത്ിൽനിന്നറ് ഭ്ഷ്ടരോകുന്നു. തങ്ങളുകടയിടയിൽ നിന്നല്ലോകത കുടി
കയറിവന്ന ഒരു തമ്പുരോൻ അവകന് മണ്ണിനറ് അധിപനോകുന്നു. അങ്ങകന 
ഓകരോ ഇടത്ിൽ നിന്നും അവൻ ഭ്ഷ്ടനോക്കപ്പടുന്നു. അതറ് തമ്പുരോ
കന് മണ്ണോണറ് എന്ന ധോരണ അറിയോകത തകന്ന നധീല്ികയകപ്പോലു
ള്ള െഥോപോത്രങ്ങളുകടയള്ളിൽ കുത്ികവയ്കകപ്പടുന്നു. ഒടുവിൽ നിരന്ത
രമോയ ഇടമില്ലോയ്മയികലക്റ് അവര് വഴുതിവധീഴുന്നു. 

 ജന്ിത്ത്ികന് അടയോേങ്ങൾ മുതലോേിത്െോലത്റ് 
കെോേനിെളും കചരിെളുമോയി ചുവടുമോറുന്ന ദൃശ്യങ്ങേോണറ് ‘അമരവോ
ഴറ് വെേിങ്ങകന’ എന്ന രണ്ോംപകുതിയിൽ െോണുന്നതറ്. ഇടമില്ലോയ്മ
യിൽനിന്നും കെോേനിയികലക്കും കചരിയികലക്കും പറികച്റിയകപ്പട് 
ജനതയ്കറ് വധീണ്ടും തങ്ങളുകട ഇടങ്ങൾ നഷ്ടകപ്പടോൻ തുടങ്ങുന്നതികന് 
സൂചനയോയി അന്തോരോഷ്ടമോര്ക്റ്റ് വരുന്നതികന് വോര്ത്യറിയിച്ചു
കെോണ്ോണറ് ‘ചോകവോലി’ അവേോനിക്കുന്നതറ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയം 
തമ്ിലുള്ള ലയനത്ികന് ചിഹ്നങ്ങേോയ ഇടങ്ങൾ നഷ്ടകപ്പടുന്നതി
ലൂകട ആ ബന്ധത്ികന്തകന്ന വിനോശത്ികലക്റ് കനോവൽ നകമ് 
കൂട്ികക്ോണ്ടുകപോകുന്നു.പുകരോഗമനത്ികന് പുത്ൻപരധീക്ഷണങ്ങൾ 
സ്റജവസ്റവവിധ്യകത്ോകടോപ്പംതകന്ന മനുഷ്യജധീവിതത്ികന് തോേവം 
നഷ്ടകപ്പടുത്തുന്നു. സ്റവവിധ്യങ്ങൾക്റ് പെരം ഐെരൂപ്യം സൃഷ്ടിക്ോ
നുള്ള രേമങ്ങൾ േംസ്ോരത്ികന് ജധീര്ണ്ണിപ്പുെേികലക്ോണറ് വഴി
കതേിക്കുന്നതറ്. പുതിയ ഇടമില്ലോയ്മകയ മനുഷ്യരോശി എങ്ങകന കചറു
ത്തുനിൽക്കും എന്ന േകന്ദഹം ഉണര്ത്ികക്ോണ്ോണറ് കനോവലിസ്ററ് 
വിരമിക്കുന്നതറ്.

ഭയാഷ
നിലനിൽക്കുന്ന േോഹിതധീയേകേല്ങ്ങൾക്റ് കനകരയള്ള പ്രതി

കരോധമോണറ് ‘ചോകവോലി’യികല ഭോഷ. തോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുറ
വേമുദോയത്ികന് നോട്ടുകപച്ോയ തിരുവനന്തപുരം ഭോഷയിലോണറ് 
ഉത്മൻ കനോവൽ രചിച്ിരിക്കുന്നതറ്. കനടുമങ്ങോടറ്, കനയ്ോറ്ിൻെര, 
തിരുവനന്തപുരം, ചിറയിൻെധീഴറ് തോലൂക്കുെേിലോയി വ്യോപിച്ചുെിടക്കു
ന്ന ഒരു ഭോഷയകട ഉൾപ്പിരിവോണതറ്. േവര്ണ്ണേമുദോയത്ികന് നോട്ടു
കമോഴിെൾ മോത്രം അഭിജോതമോയി കെോണ്ോടകപ്പട് േോഹിത്യകലോെ
ത്ികലക്ോണറ് ഉത്മൻ ഈ പ്രോകദശിെവിനിമയവമോകയത്തുന്നതറ്. 
പുഷ്ടം/അപുഷ്ടം എന്നിങ്ങകനയള്ള ഭോഷോ തരംതിരിവെൾക്റ് കനകര 
‘ചോകവോലി’ ഒരു കചോദ്യചിഹ്നമുയര്ത്തുന്നു. മറുകനോവൽ എഴുതുന്ന 
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കനോവലിസ്റികന് മറുഭോഷ! ഒരു നിഘണ്ടുവിലും െോണോത് കദശ്യഭോഷോ
പദങ്ങളുകട അപോരലോവണ്യം.!! എന്നോൽ ആ ഭോഷയകട കനര്ക്കുകപോ
ലുമുള്ള അധിെോരസ്റെകയ്റ്മോണറ് രഘൂത്മനിലൂകട ഉത്മൻ അവത
രിപ്പിക്കുന്നതറ്. ആദ്യപകുതിയികല നോട്ടുകപച്ികന് ധോരോേിത്ത്ിനറ് 
രണ്ോം പകുതിയിൽ അല്ം ഇടിവറ് േംഭവിക്കുന്നതും രേകദ്യമോണറ്.

ഉെ്ംഹയാെം
പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനുകമതികര ഉപകഭോഗേംസ്ോരം നടത്തു

ന്ന ചൂഷണങ്ങൾകക്തികര പ്രതിജ്ോബദ്നോയ ഒകരഴുത്തുെോരൻ 
നടത്തുന്ന േര്ഗോത്െമോയ െലോപമോണറ് ചോകവോലി. ചൂഷിതേമൂ
ഹത്ികന്തകന്ന േന്തതിയോയതുകെോണ്റ് ഉത്മനറ് അതറ് കൂടുതൽ 
ആര്ജവകത്ോകടത്കന്ന അവതരിപ്പിക്ോൻ േോധിക്കുന്നു. മണ്ണി
ൽനിന്നും പ്രകൃതിയിൽനിന്നും നമ്േിൽനിന്നുതകന്നയം എങ്ങകന 
നോം അന്യവതറ്െരിക്കപ്പടുന്നു എന്നറ് കനോവലിസ്ററ് െോണിച്ചുതരുന്നു. 
തകന് േ്വത്വം തിരിച്റിയോകത ഉഴലുന്ന രഘൂത്മകന അവേോനഭോ
ഗത്റ് പ്രതിഷ്ിക്കുന്നതും അതുകെോണ്ടുതകന്ന. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയം 
തമ്ിലുള്ള ആര്ദ്മോയ ബന്ധം ആദ്യപകുതിയിലും (‘മണ്ണിലോണ്മ
രങ്ങേോയറ്’) പ്രകൃതികയ ഉപകഭോഗവസ്തുവോയി െോണുന്ന മനുഷ്യകന് 
ചിത്രം രണ്ോം പകുതിയിലും (‘അമരവോഴറ് വെേിങ്ങകന’) അവതരി
പ്പിക്കുന്നതിലൂകട രണ്ടുെോലത്ികന്യം േകേല്ങ്ങേിൽ വന്നുകചര്ന്ന 
വലിയ വിള്ളലുെേോണറ് െോണോനോവെ.അതിനുകചര്ന്ന ഭോഷയം 
ഉത്മൻ ഉപകയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യപകുതിയികല നോട്ടുകപച്ചുെൾ 
രണ്ോംപകുതിയികലകക്ത്തുക്ോൾ അപ്രത്യക്ഷമോെോൻ തുടങ്ങുന്നതറ് 
അതിനറ് കതേിവോണറ്. ചുരുക്ത്ിൽ എല്ലോ ചരിത്രവം അധധീശവര്ഗ്
ത്ികന് ചരിത്രമോയി മോറുക്ോൾ ജധീവിതച്രത്ിലുടനധീേം ഇടമി
ല്ലോയ്മയികലക്റ് കൂപ്പുകുത്ിയവകരക്കുറികച്ഴുതുെവഴി പ്രകൃതിയകടയം 
മനുഷ്യകന്യം ചരിത്രകത് പുനര്നിര്മ്ിക്കുെയോണറ് ചോകവോലിയി
ലൂകട ഉത്മൻ കചയ്യുന്നതറ്. 

 ഉര്സുെ എന., 
 ഗസ്ററ് ലെറ്ചറര്,

 മലയോേവിഭോഗം, വിമല കെോകേജറ്,
 തൃശ്ശൂര് –9
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പ്രതിശെയാധ െയാഠങ്ങള്
്ി.അയ്യപ്രറെ കഥകളുരട െഠനം

മുഖ്യധോരയിൽനിന്നറ് മോറ്ിനിര്ത്കപ്പട് ജനതയകടജധീവിതമോണറ് 
േി. അയ്പ്പൻ തകന് െഥോേമോഹോരത്ിൽ ആവിഷ്രിക്കുന്നതറ്. 
(ഉച്യറക്ത്ികല േ്വപ്നങ്ങൾ -1986, ഞണ്ടുെൾ-2003). ജോതധീയത 
അനുഭവിച് ജഡതയകട പ്രതിനിധിെേിൽനിന്നുതകന്നയോണറ് അതി
കനതിരോയള്ള പ്രതികരോധം രൂപംകെോണ്തറ്. മലയോേ െഥെേിൽ 
ടി.കെ.േി. വടുതലയ്ക്കുകശഷം െധീഴോേജനപക്ഷത്തുനിന്നറ് െഥയിലൂകട 
േവര്ണ്ണനിലപോടുെകേ കചോദ്യംകചയ് െഥോെോരനോണറ് േി. അയ്
പ്പൻ. ദേിതറ്ജധീവിതത്ികന് േവികശഷമോയ ആഖ്യോനവഴിെേോണറ് 
േി. അയ്പ്പകന് െഥെൾക്റ് െരുത്റ് പെരുന്നതറ്. കേോഷ്യലിസ്ററ് 
റിയലിസ്റികന് രധീതിയിൽ എഴുതിയ ടി.കെ.േി.വടുതലയിൽനിന്നും 
വ്യത്യസ്തമോയ രൂപഭോവങ്ങേിലോണറ് േി. അയ്പ്പകന് െഥെൾ പ്ര
വര്ത്ിക്കുന്നതറ്. ‘ഉച്യറക്ത്ികല േ്വപ്നങ്ങൾ’ എന്ന േമോഹോര
ത്ികല െഥെൾ നിശിതമോയ പ്രതികരോധത്ികന് ഭോഷ സൃഷ്ടിച്ചു
കെോണ്റ് േവര്ണ്ണതകയ്കതികര ആഞെടിക്കുന്നുണ്റ്. മലയോേത്ികല 
മകറ്ോരു െഥോകൃത്തും െോണോത് ആഖ്യോനവഴിയോണിതറ്. ആധുനിെ
തയകട അവേോനകമഴുതിയ ഈ െഥോേമോഹോരം കവറിട് െോഴ്ചെളും 
േ്വപ്നങ്ങളും െോന്േിയംകെോണ്റ് േ്ന്നമോണറ്. ചിലകപ്പോൾ ദര്ഗ്രഹ
തയം ഈ കൃതിയിലുണ്റ്. േി. അയ്പ്പകന് കപ്രതഭോഷണം, െോവൽഭൂ
തങ്ങൾ എന്നധീെഥെേിൽ കപ്രതകലോെമോണറ് ഉള്ളതറ്. കപ്രതങ്ങൾ മനു
ഷ്യരുകട അപരങ്ങേോണറ്. ഈ െഥെേിൽ േമൂഹത്ിൽ അദൃശ്യരോയ 
െഥോപോത്രങ്ങൾ ദൃശ്യതയികലക്റ് വരുന്നതറ് കപ്രതരൂപിെേോയിട്ോണറ്. 
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പ്രകമയത്ിലും ഭോഷയിലും ഈ രചനെൾ പ്രതികലോമെരമോയ 
േോഹിത്യകത് നികഷധിക്കുന്നുണ്റ്. ‘കപ്രതഭോഷണം’ എന്ന െഥയിൽ 
േവര്ണ്ണകബോധകത് െഥോകൃത്റ് ശക്മോയി കചോദ്യംകചയ്യുന്നു
ണ്റ്. പുലയസ്തധീകയ ജോതധീയമോയി കതോട്ടുകൂടോത്വേോയിെോണുെയം 
എന്നോൽ അവകേ സ്റലംഗികെോപെരണമോക്ിമോറ്റുെയം കചയ്യുന്ന 
കമലോേേമധീപനകത് മരിച്വളുകട കപ്രതത്ികന് ഭോഷയിൽ കചോദ്യം
കചയ്യുന്നുണ്റ്. ഈ കചോദ്യങ്ങകേോകക് കമലോേ നധീതികബോധത്ികനതി
രോണറ്. േവര്ണ്ണസ്റദവകത്ോടറ് “്രിസ്ത്യോനികക്ങ്ങകനയോ മൂപ്പികന്ന 
കപലക്ള്ളി കപങ്ങേോെണതറ്” എന്നറ് കചോദിക്കുന്നതിലൂകട കമലോേകന് 
േമ്പ്രദോയിെ ധോര്മ്ിെ-സ്റനതിെ വ്യവസ് കപോള്ളത്രമോകണന്നറ് 
കതേിയിക്കുെയോണറ്.

കപ്രതങ്ങൾ പ്രതികരോധത്ിനും പ്രതിെരണത്ിനുമുള്ള ഉപോധി
െേോയിമോറുന്നുണ്റ്. േി. അയ്പ്പകന്തകന്ന വോക്കുെേിൽ: “ആത്ോ
ഭിമോനത്ിനുകവണ്ിയള്ള െരച്ിലും പല്ലുെടിയമോണതറ്”. ഭോഷയിലൂ
കടയള്ള വിപ്ലവമോണറ് േി. അയ്പ്പൻ േോധിക്കുന്നതറ്. മരിച്യോൾക്റ് 
േ്വോതന്ത്ര്യത്ികന് ചങ്ങലെൾ ബോധെമോവെയില്ലകല്ലോ. ‘കപ്രതഭോ
ഷണം’, ‘െോവൽഭൂതം’, ‘ഭൂതബലി’ തുടങ്ങിയ െഥെളുകട പ്രേക്ി
യം ഇതുതകന്നയോണറ്.

‘െോവൽഭൂതം’ എന്ന െഥയിൽ പോവകപ്പട് കപലക്ള്ളികപ്പൺകുട്ി
െകേ എന്തിനു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുകവന്ന കചോദ്യത്ിനറ് ആളുെൾ ആട്ി
റച്ി ഉണ്ോയോലും പശുവിറച്ി വോങ്ങിക്കുന്നതറ് അതിനു വില കുറവോ
യതുകെോണ്ോകണന്നറ് ഉത്രം നൽകുന്നതിലൂകട േവര്ണ്ണമകനോഭോവം 
തുറന്നുെോട്ടുെയോണറ് െഥോകൃത്റ്. കമലോേകന് ധോര്മ്ിെകബോധത്ികന് 
െോപട്യം കവേിവോക്കുെയോണിവികട. പുലയകപ്പണ്ണികന് ശരധീരത്ിനറ് 
മൂല്യമികല്ലന്നും അതറ് എളുപ്പം വശമോക്ോകമന്നുമുള്ള, വകരണ്യജനത
യകട െോലങ്ങേോയി ഉറച്ചുകപോയ, വിശ്വോേത്ികന് കനര്ക്കുള്ള പ്രഹ
രമോണിതറ്. പുലയകപ്പണ്ണിനറ് കമലോേകന് െോമേമ്പൂര്ത്ിക്റ് ഉതകുന്ന 
ശരധീരമുകണ്ന്ന െോരണത്ോൽമോത്രം അവകേ സ്തധീയോയി അംഗധീെരി
ക്കുന്ന കമലോേ മകനോഭോവമോണിവികട കചോദ്യംകചയ്കപ്പടുന്നതറ്.

േി. അയ്പ്പകന് ‘ഭൂതബലി’ എന്ന െഥ ആൺകമൽകക്ോയ്മകയ 
കനരിടുന്ന ദേിതറ് സ്തധീയകട കനര്ക്ോഴ്ചയോണറ്. അച്ടിഭോഷയിൽ 
േംേോരിക്കുെയം അശ്ധീലംകെട്ോൽ കചവികപോത്തുെയംകചയ്യുന്ന, 
നോട്ിൽ അധഃകൃതവര്ഗ്ത്ികല്ട് ആദ്യകത് സ്കൂൾ അദ്്യോപെനോയ 
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െണ്കകേോരൻ മോസ്ററുകട ഇേയമെളും കെോകേജറ് അദ്്യോപിെയമോയ 
കരവതിയകടആത്ഭോഷണമോണറ് ‘ഭൂതബലി’ (‘തിരസ്കൃതരുകട രചനോ
ഭൂപടം’, കപജറ്-32) കദവദോേറ് കമകനോൻ എന്ന വിവോഹിതകന് കപ്രമ
മോയിരുന്നു അവൾക്റ് കനരികടണ്ിവന്നതറ്. എന്നോൽ വേകര വിദഗ്ദ്ധ
മോയി ആ കപ്രമത്ിൽനിന്നറ് അവൾ തലയൂരുന്നു. എന്നോൽ അഛേകന് 
വിവോഹോകലോചനയോണറ് അവകേ െോത്ിരുന്നതറ്. തുടര്ന്നറ് കപ്രതരൂ
പിയോയിമോറുന്നു അവൾ. അവളുകട പ്രവൃത്ിെൾ അഛേകന തേര്ത്തു
െയോണറ്. തകന്ന വിവോഹംെഴിക്ോൻ െകണ്ത്ിയ കചറുപ്പക്ോരകന 
ഉപദ്വിച്റ് വലിച്ിഴച്റ്  കെോണ്ടുവന്നതിനുകശഷം വിവോഹത്ിനു 
പിന്നികല കപോള്ളത്രങ്ങകേ അവൾ വിമര്ശിക്കുന്നു. പുരുഷകമ
ധോവിത്കലോെകത് സ്തധീയകട േ്വോതന്ത്ര്യമില്ലോയ്മയോണറ് ഈ െഥ 
പറയന്നതറ്. മലയോേത്ികല െോല്നിെ പ്രണയത്ിനറ് അന്യമോയ 
മുഖമോണിതറ്.

‘കവദി’ എന്ന െഥയം ജോതധീയതയകട െോപട്യമോണറ് വര്ണ്ണി
ക്കുന്നതറ്. ‘െോവ്യനധീതി’ എന്ന െഥ പ്രണയത്ികന് അറിയകപ്പടോ
ത് തലങ്ങേോണറ് അനോവരണംകചയ്യുന്നതറ്. ദേിതറ് സ്റ്രസ്തവരുകട 
േംഘര്ഷങ്ങേോണറ് ‘ചുവന്ന നോവറ്’ എന്ന െഥയിലുള്ളതറ്. ‘ആന’, 
‘അരുന്ധതധീ ദര്ശനന്യോയം’ എന്നധീ െഥെളും േവര്ണ്ണകമധോവിത്
കത് പരിഹേിക്കുന്നവയോണറ്.

േി.അയ്പ്പകന് കദശമോയ െധീഴില്ലകത് െധീഴോേ അനുഭവങ്ങൾ അകദ്
ഹത്ികന് െഥയിലുണ്റ്. ആഫ്ിക്ൻ െഥയികല മോന്ത്രിെമോയ അന്ത
രധീക്ഷം അകദ്ഹത്ികന്െഥയിലുണ്റ്. ‘പുലിയകേം’ എന്ന െഥ ഇതിനു
ദോഹരണമോണറ്. നോടുവോഴിത്ത്ികനതികരയള്ള പ്രതികരോധമോയി 
പുലിജന്ം സ്റെകക്ോള്ളുെയോണറ് ഇതികല നോയെ െഥോപോത്രം. 
നേചരിതം െഥെേിയിൽ െോട്ോേകവഷം അഭിനയിക്ോൻ വിേമ്തി
ക്കുന്ന െഥോപോത്രം േമൂഹത്ികല േവര്ണ്ണ വിശ്വോേങ്ങകേ തള്ളി
പ്പറയെയോണറ് കചയ്യുന്നതറ്. ദേിതകന് ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരസ്റവരുദ്്യ
ങ്ങളും േി. അയ്പ്പകന് െഥെേിൽ പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്നുണ്റ്. ഇത്ര
ത്ിൽ പ്രകമയത്ിലും ഭോഷയിലും മോറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകെോണ്റ് േി.അ-
യ്പ്പൻ കചറുെഥയിൽ  െധീഴോേകന് േ്വത്വപ്രതിഷ്ോപനം നടത്തുെ
യോണറ്  കചയ്തറ്. മലയോേകചറുെഥയികല െധീഴോേ പ്രതികരോധത്ികന് 
െഥെേോയി േി. അയ്പ്പകന് െഥെൾ മോറുന്നതറ് ഇപ്രെോരമോണറ്. 
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പ്രതിശെയാധത്ിരറെ െംഗഭയാഷ്ം— 
‘രതയാഴില് ശകന്ദ്രത്ിശെയ്കപ്’

അധിനികവശങ്ങൾ നിലയറപ്പിക്കുക്ോൾ പ്രതികരോധത്ികന് 
അലെൾ രൂപകപ്പടുെ േ്വോഭോവിെമോണറ്. ചരിത്രഗതിവിഗതിെൾ 
ഈ യോഥോര്ത്ഥ്യം കരഖകപ്പടുത്തുന്നുണ്റ്. ഒരു ജനവിഭോഗത്ികന് 
ജധീവിതരധീതിെളും ആചോരോനുഷ്ോനങ്ങളും ഭോഷയം, േോഹിത്യവം 
കചര്ന്ന േംസ്ോരത്ികന്ൽ, െോലോെോലങ്ങേിലോയി വിവിധ അധി
നികവശങ്ങൾ ഉടകലടുത്ിട്ടുണ്റ്. ദ്ോവിഡേംസ്ോരത്ികന് പരിണോമ
ത്ിൽ ആര്യോധിനികവശം ഒരു നിര്ണ്ണോയെ ഘടെമോണറ്. ചോതുര്വര് 
 ണ്യവം, കക്ഷത്രേംസ്ോരവം ജൻമി-കുടിയോൻ േമ്പ്രദോയവം ആര്യോ
ധിനികവശത്ികന് അടയോേകപ്പടുത്ലുെേോണറ്. ഈ അധിനികവശ
ത്ിൻ കമലുള്ള പ്രതികരോധമോയോണറ് നകവോത്ഥോനചിന്തെൾ കവരുറ
ച്തറ്. േോഹിത്യത്ിലും േമൂഹത്ിലും േംസ്ോരത്ിലും നകവോത്ഥോ
നത്ിനുള്ള ആകവശം പ്രെടമോയിരുന്നു. െലയം േോഹിത്യവം പരി
ഷ്രണത്ിനോയി വിവിധ പരിഷ്രണ പ്രസ്ോനങ്ങളും അവയകട 
െലോപ്രവര്ത്നങ്ങളും ആവിര്ഭവിച്ചു. കയോഗകക്ഷമേഭ ഇതിൽ 
പ്രധോന്യമര്ഹിക്കുന്നു.

്മുദയായെെിഷ്കെണനയാടകം
ഒരു േമുദോയം കനരിടുന്ന കപോതുപ്രശ്നങ്ങകേ േമഗ്രമോയി െണ്ടു

കെോണ്റ് േമുദോയ നവധീെരണത്ിനറ് തുടക്ംകുറിക്ോനുള്ള പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ നകവോത്ഥോനഘട്ത്ികന് പ്രകത്യെത ആയിരുന്നു. േോഹിത്യ
കത് േമുദോയപരിഷ്രകണോപോധിയോയി പ്രബുദ്ര് തിരകഞെടുത്തു 
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‘നോടെം—നോടികന് അെം’ എന്ന വികശഷണത്ിനു കയോജിക്കുന്ന 
െോലഘട്മോയിരുന്നു 1930-40െൾ. ‘നമ്പൂതിരികയ മനുഷ്യനോക്ോൻ’ 
കയോഗകക്ഷമേഭയം നമ്പൂതിരി ആഢ്യൻമോരും നോടെം എന്ന ദൃശ്യമോ
ധ്യമകത് ആയധമോക്ി. കയോഗകക്ഷമനോടെങ്ങൾ നോടികന് അെമറി
ഞെറ് രംഗോവതരണം നടത്ോൻ തിരക്ിട്ിറങ്ങി. ആര്യോധിനികവശ
േംസ്ോരത്ിൻകമൽ തധീകെോരിയിട് ശക്ികരേോതസ്സുെേോയി നോടെം 
പ്രകയോഗിക്കപ്പട്ടു. നിലവിലുണ്ോയിരുന്ന െയൂഡൽവ്യവസ്ിതി, 
ജൻമി-കുടിയോൻ േമ്പ്രദോയം, അേന്തുലിതമോയ േോമൂഹ്യവ്യവ
സ്ിതി, ഇവകയ്കല്ലോകമതികര പരിവര്ത്ന െോഹേം മുഴക്ോൻ പരി
ഷ്രണമനസ്സുെൾ സുസ്ജമോയതറ് നകവോത്ഥോനഘട്ത്ികന് േവി
കശഷതയോയിരുന്നു. േമൂഹത്ിൽ സ്തധീെൾ അനുഭവികക്ണ്ിവന്ന 
അേ്വോതന്ത്ര്യത്ിനും അടിമത്ത്ിനും അേമത്വത്ിനും എതികര 
പരിഷ്രകണോപോധിയോയി നോടെകത് ഉപകയോഗിക്ോൻ നമ്പൂതിരി 
യവോക്ൾതകന്ന മുന്നിട്ിറങ്ങി. േമൂഹശില്ിയോയി മോകറണ്വേോണറ് 
സ്തധീ എന്ന തിരിച്റിവറ് നൽെോൻ, േോപത്്യത്ിനും പരികവദനത്ി
നും മേോര്ത്വിചോരത്ിനും അടിമകപ്പട്റ് അെത്േങ്ങേിൽ ഒതുങ്ങി
ക്ഴികയണ്ിവരുന്ന സ്തധീെളുകട സ്റദന്യം പരിഷ്രണ നോടെങ്ങൾക്റ് 
ഇതിവൃത്കഹതുവോയി. 

‘അടുക്ളയില് നിന്പ് അെങ്ങശത്ക്പ്’
കെരേേംസ്ോരരൂപധീെരണത്ികല േ്വോധധീനശക്ിയോയിരുന്ന 

ബ്രോഹ്മണ വ്യവസ്ിതിയകട ഇരെൾ അെത്േങ്ങേിൽ മോത്രം ഒതു
ങ്ങിക്ഴിയോൻ വിധിക്കപ്പട് സ്തധീ ജനങ്ങേോയിരുന്നു. യോഥോസ്ിതി
െരുകട ദര്വോശിയം, ഉദറ്ബുദ്കരന്നു െരുതുന്നവര്കപോലും സ്തധീെളുകട 
െോര്യത്ിൽ െോണിക്കുന്ന അനോസ്യം, പുറംകലോെകത്കുറിച്ചുള്ള 
അജ്തയം നിമിത്ം ദസ്ഹമോയിത്ധീര്ന്ന സ്തധീ മനസ്സുെേികല
ക്റ് വിപ്ലവോകവശത്ികന് ശക്ിപെരോൻ വി. ടി ഭട്തിരിപ്പോടികന് 
‘അടുക്േയിൽ നിന്നറ് അരങ്ങകത്ക്റ്’ എന്ന നോടെത്ിനറ് (1929) 
േോധിച്ചു. കെരേേംസ്ോരത്ികന് നകവോത്ഥോനപോതയിൽ ‘മോറുമറ
യ്കൽ’ േമരം സുപ്രധോന പകേറ് വഹിക്കുന്നുണ്റ്. സ്തധീ േ്വോതന്ത്ര്യത്ിനും 
ജോതി വ്യവസ്ിതിക്കുകമതികര ആഞെടിച് ഈ േമരത്ികന് 
തധീക്ഷ്ണതകയറിയ മകറ്ോരു മുഖം ഈ നോടെത്ിൽ പ്രതിെലിക്കുന്നു
ണ്റ്. അെത്േങ്ങേികല കൂരിരുട്ികലയ്കറ് പുകരോഗമന ചിന്തയകട തധീപ
ന്തങ്ങൾ തുടകരത്തുടകര എറിയന്ന ഒരനുഭവമോണറ് ഈ നോടെം േമ്ോ
നിച്തറ്. േോമുദോയിെലഹേയ്കറ് പെരം േമുദോയത്ിനെത്തുതകന്ന 
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വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്ോൻ വി.ടി.യ്കറ് േോധിച്ചു. ഇതികല നോയെൻ മോധവൻ 
നോയിെയോയ കതതിയകട മൂടുപടം വലിച്ചുമോറ്ി പുതിയ ജധീവിതകത് 
അവൾക്കുമുന്നിൽ കതേിയിച്ചുകെോടുക്കുന്നുണ്റ്. കഘോഷ ബഹിഷ്രണം 
അരങ്ങിൽകവച്റ് നടപ്പിൽ വരുത്ി നോടെകൃത്റ് േമുദോയ പരിഷ്രണ
ത്ിനറ് ആഹ്വോനം നൽകുന്നു. 

‘മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിരെ മഹയാനെകം’
വൃദ്നമ്പൂതിരിമോരുകട േപത്ിമോരോെോൻ വിധിക്കപ്പട് അന്ത

ര്ജനങ്ങളുകട ജധീവിതമോണറ് ‘അടുക്േയിൽ നിന്നും അരങ്ങകത്ക്റ് ’ 
എന്ന നോടെം ആവിഷ്രിച്തറ് എകേിൽ േോപത്്യത്ികനതികരയള്ള 
ശക്മോയ പ്രതികഷധമോണറ് എം.ആര്.ബി.യകട ‘മറക്കുടയ്ക്കുള്ളികല 
മഹോനരെം’, ദധീപം െോട്ടുെ, നമസ്രിക്കുെ, കനോമ്പു കനോൽക്കുെ, ഭര്ത്തൃ
ശുശ്രൂഷ കചയ്യുെ, പൂജകയോരുക്കുെ, ഉണ്ണോൻ വട്ംകൂട്ടുെ തുടങ്ങി ഗൃഹോ
ന്തരധീക്ഷത്ികല അനുഷ്ോനങ്ങൾക്പ്പുറത്തുള്ള ഒരു കലോെം അന്തര് 
 ജനങ്ങൾക്റ് നിഷിദ്മോയിരുന്ന ഘട്ത്ിലോണറ് നധീറുന്ന അവരുകട 
പ്രശ്നങ്ങകേ േമൂഹമകദ്്യ ചിന്തയ്കറ് വിഷയമോക്ോൻ എം.ആര്. ഭട്തി
രിപ്പോടറ് തയ്ോറോയതറ്. സ്തധീേ്വോതന്ത്ര്യത്ിലൂകട മോത്രകമ േമുദോയ പരി
ഷ്രണം േോധ്യമോവെയള്ളൂകവന്നറ് അകദ്ഹം മനസ്ിലോക്ി. വിദ്യോ
ഭ്യോേം കനടോൻ അവേരമില്ലോകത ബോല്യത്ിൽ വിവോഹിതയോവെ, 
പടുവൃദ്കന് േപത്ിയോവെ, വിധവയോയോൽ തല മുണ്ഡനം കചയ്യുെ, 
നോലുകെട്ടുെേിൽ ഒതുങ്ങിക്ഴിയെ തുടങ്ങിയ ദസ്ിതിയികലക്റ് പ്ര
ത്യോശയകട സ്റെത്ിരി കെോളുത്ോൻ ഈ നോടെത്ിനറ് േോധിച്ചു. 
‘കെോടുക്ോൻ’ (കപൺകെോട) ഒരു കപൺകുട്ികയകേിലും ഉള്ള അമ്മോര് 
ഈ നോടെം വോയിച്ിരിക്ണകമന്നറ് ഈ നോടെത്ികന് ആമുഖ
ത്ിൽ അകദ്ഹം കരഖകപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്റ്. േ്വന്തം വിെോരവിചോരങ്ങൾ 
ഉള്ളികലോതുക്ി പോരതന്ത്ര്യത്ികന് െയ്പുനധീര്കുടിയ്ക്കുന്ന േകഹോദരി
മോരുകട കമോക്ഷമോയിരുന്നു നോടെകൃത്ികന് ലക്ഷ്യം. ഭര്ത്ോവികന്
യം േപത്ിമോരുകടയം പധീഡനം േഹിക്വയ്ോകത ജധീവകനോടുക്ിയ 
ഈ നോയിെ െഥോപോത്രമോയ ഇട്ിപ്പോപ്തിയകട ആത്ബലി പിൻഗോമി
െളുകട കശോഭനജധീവിതത്ിനുകവണ്ിയള്ള േമര്പ്പണമോക്ി മോറ്ോൻ 
എം. ആര്. ബി. ക്കു േോധിച്ചു. 

‘ഋതുമതി’
േോമുദോയിെേോംസ്ോരിെോധഃപതനത്ികനതികരയള്ള ഉണര്ത്തു

പോട്ോയിരുന്നു ‘ഋതുമതി’. ഋതുമതിയോയിെഴിഞെോൽ ഇല്ലത്ികന് 
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ഉള്ളറെേിൽ ഒതുങ്ങിക്ഴികയണ്ിവരുന്ന, വിദ്യോഭ്യോേഅവെോശം 
നികഷധിക്കപ്പട്, മോറുമറയ്കോനുള്ള അവെോശം കപോലുമില്ലോത്, 
അന്തര്ജനങ്ങൾക്റ് കനരികടണ്ിവന്ന േഹനത്ികന് പ്രതധീെ
മോയ കദവെിയകട െഥയോണറ് ഈ നോടെം. ഋതുമതിയോയതികന് 
കപരിൽ േമൂഹത്ിൽ തരംതോഴ്തകപ്പടുന്ന, അടിച്മര്ത്കപ്പടുന്ന 
സ്തധീത്വം, മോതൃത്വം എന്നധീ പദങ്ങേിലൂകട മഹത്വവതറ്െരിക്കപ്പകട
ണ്വൾ േര്വ്ംേഹയോയി ചവട്ിത്ോഴ്തകപ്പടുന്നു. ഇതികനതികരയ
ള്ള കപ്രംജിയകട പ്രതിെരണമോണധീ നോടെം. ഏതുപ്രതിേന്ധിെകേ
യം പ്രശ്നങ്ങകേയം തരണം കചയ്ോനുള്ള അതിജധീവനത്ികന് മന്ത്രേി
ദ്ിയ്ക്കുടമെേോണറ് സ്തധീെകേന്നറ് നോടെകൃത്റ് കദവെിയിലൂകട പ്രഖ്യോപി 
ക്കുന്നു. വിവോഹകവദിയിൽ വൃദ്നോയ തുപ്പൻ നമ്പൂതിരികയ കവേി 
െഴിക്ോൻ േമ്തിക്ോകത പ്രതികഷധവമോയി നിന്ന കദവെികയ 
ആ്രമിക്ോൻ രേമിയ്ക്കുന്ന കചറിയഛേനോയ െിഴകക്പ്രത്ികന് െയ്ിൽ 
നിന്നും നോയെൻ വോസുകദവൻ അവകേ കമോചിപ്പിക്കുന്നു. മലയോേ 
നോടെകവദിയിലൂകട ആദ്യമോയി സ്തധീ േ്വതന്ത്രയോക്കപ്പട്തികന് 
മുഹൂര്ത്ം ‘ഋതുമതി’യിലൂകട ആവിഷ്രിക്കപ്പട്ടു. 

േംസ്ോരചരിത്രത്ികന് ഗതിവിഗതിെേിൽ േമുദോയത്ിൽ നില
നിന്നിരുന്ന അനോചോരങ്ങൾക്കും തിന്െൾക്കുകമതികരയള്ള പരിഷ്ര
കണോപോധിെേോയിരുന്നു ഈ മൂന്നു നോടെങ്ങളും. പ്രേംഗമല്ല പ്രകയോഗ
മോണറ് കവണ്കതന്നു ‘ഋതുമതി’ നോടെത്ികന് അവേോനം കവദിയിൽ 
പറഞെ പോര്വ്തി കനകന്നിമംഗലത്ികന് പ്രസ്തോവനയ്ക്കും പ്രവര്ത്ി
െൾകെോണ്റ്—വിധവെകേ വിവോഹം െഴിച്ചുകെോണ്റ്—കപ്രംജിയം 
എം.ആര്.ബി.യം മോതൃെയോയി. അെത്േങ്ങേികല ഇരുേടഞെ 
കലോെത്തുനിന്നും പുറംകലോെകത് കെൾക്ോനും അനുഭവിക്ോനും സ്തധീ
െൾക്കു പ്രകചോദനമോയി. അന്തര്ജനേമോജവം അവരുകട പ്രവര്ത്
നങ്ങളും സ്തധീപ്രശ്നങ്ങകേ േമൂഹമകധ്യ അവതരിപ്പിക്ോനും അതിജധീവ
നത്ികന് കനര്കരഖെൾ സൃഷ്ടിക്ോനും മുതിര്ന്നതറ് ഈ േോഹചര്യ
ത്ിലോണറ്. 19-ോം നൂറ്ോണ്ികന് രണ്ോം പകുതിയിൽ യൂകറോപ്പിലും മറ്റും 
ദൃശ്യമോയ അകന്വഷണവ്യഗ്രതയം യക്ിചിന്തയം ഇവികടയം ദൃശ്യമോ
െോൻ തുടങ്ങിയതികന് നിദര്ശനങ്ങേോയി ഇത്രം പ്രവര്ത്നങ്ങകേ 
െോണോവന്നതോണറ്. 

രതയാഴില് ശകന്ദ്രത്ിശെക്പ്
 1931-ൽ രൂപംകെോണ് അന്തര്ജന േമോജം 

അതികന് കനതൃത്വത്ിൽ സ്ോപിതമോയ കതോഴിൽ കെന്ദങ്ങളും 
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പുരുഷോധിപത്യമൂല്യവ്യവസ്കയോടുള്ള സ്തധീവികമോചനപ്രവര്ത്ന
ത്ികന് ആദ്യമറുപടിയോയിരുന്നു. വി.ടി കനതൃത്വംനല്ിയ നമ്പൂതിരി 
േമുദോയപരിഷ്രണങ്ങളുകട േകഹോദരധീപ്രസ്ോനമോയോണറ് അന്ത
ര്ജനേമോജം അറിയകപ്പട്ിരുന്നതറ്. 1944-ൽ ഓങ്ങല്ലൂര് േകമ്
േിച് കയോഗകക്ഷമ േഭ, സ്തധീെൾ കതോഴിൽകചയ്തു േ്വയംപര്യോപ്തത 
കനടണകമന്നു ആഹ്വോനം കചയ്യുന്നതികന് െലമോയോണറ് പോലക്ോടറ് 
ലക്ിടി തിരുത്ിമ്ൽ ഇല്ലത്തു സ്ോപിതമോയ ആദ്യ കതോഴിൽകെ
ന്ദവം അഗതിെേോയ സ്തധീ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ‘ഒരിടം’ എന്നോശയവം. 
അവരുകട തുടര്ജധീവിതത്ിനോയള്ള ഉപോധികയകന്നോണം കതോഴിൽ 
പരിശധീലനം എന്ന മുഖ്യലക്ഷ്യമോണറ് ഇതു മുകന്നോട്ടുവച്തറ്. നൂൽനൂല്ം 
കനയ്തം തുന്നലുമോയി നിത്യവൃത്ി െകണ്ത്ോൻ സ്തധീെകേ പ്രോപ്തരോക്കു
െകയന്ന ലക്ഷ്യവം ഈ കെന്ദത്ിനുണ്ോയിരുന്നു. ഈ സ്തധീ കൂട്ോയ്മ
യിൽ നിന്നോണറ് ആദ്യകത് സ്തധീപക്ഷനോടെകമന്നറ് വികശഷിപ്പിക്ോ
വന്ന ‘കതോഴിൽ കെന്ദത്ികലക്റ്’—അരങ്ങുെണ്തറ്. െോവകേര ഭോര്ഗ്
വികയന്ന 13 വയസ്സുെോരിയകട യഥോര്ത്ഥ ജധീവിതോനുഭവത്ിൽ 
നിന്നോണറ് നോടെപ്രകമയം െകണ്ത്ിയതറ്. കതോഴിൽ കെന്ദത്ികന് 
ഉകദ്ശ്യകമകന്തന്നറ് േമുദോയോംഗങ്ങൾക്ിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്ലോയിരു
ന്നു ഈ നോടെത്ികന് ലക്ഷ്യം. 1948-ൽ അരകങ്ങറിയ ഈ നോടെം 
രണ്ടു പ്രകമയങ്ങേോണറ് അവതരിപ്പിക്ോൻ രേമിച്ിട്ടുള്ളതറ്. െോനറ പ്ര
വര്ത്െരോയ പോര്വ്തിയം കദവെിയം കചര്ന്നു രക്ഷകപ്പടുത്തുന്ന
തോണറ് ഒരു പ്രകമയം. വിവോഹകശഷം അടുക്േയികല ഉപെരണേ
മോനമോയി തകന്ന െണക്ോക്കുന്ന ഭര്ത്ോവികന ഉകപക്ഷിച്ിറങ്ങിയ 
കദവെിയകട ധധീരപ്രവൃ ത്ിയോണറ് മകറ്ോരുപ്രകമയം. സ്തധീെൾതകന്ന
യോണറ് പുരുഷെഥോപോത്രങ്ങകേയം അവതരിപ്പിച്ിട്ടുള്ളകതന്ന പ്രകത്യ
െതകൂടി ഈ നോടെത്ിനുണ്റ്. കയോഗകക്ഷമ നോടെത്രയത്ിൽ സ്തധീ 
അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്വം അവരിലുള്ള വികമോചന തൃഷ്ണയമോണറ് 
പ്രതിപോദ്യവിഷയകമകേിൽ ‘കതോഴിൽകെന്ദത്ികലക്റ്’ വികമോചിത 
സ്തധീയകട തുടര്ജധീവിതത്ിനുള്ള ഉറപ്പു നൽെലോണറ്. പ്രതികരോധത്ി
കന് രംഗഭോഷയോണറ് ഈ നോടെകമന്നു മോത്രമല്ല അതിജധീവനത്ി
കന് അടയോേകപ്പടുത്ലുെളും ഈ നോടെത്ിൽ ദൃശ്യമോണറ്. 1879-ൽ 
ഇബറ് േൻ രചിച് പോവവധീടറ് (A Doll’s House) എന്ന നോടെത്ിൽ സ്തധീ
േ്വോതന്ത്ര്യത്ിനും േ്വത്വത്ിനും വിലങ്ങുതടിയോയി വര്ത്ിക്കുന്ന 
കുടുംബകമന്ന സ്ോപനകത് കചോദ്യം കചയ്യുന്നുണ്റ്. ഇതികല ‘കനോറ’ 
എന്ന െഥോപോത്രത്ിലൂകട ഇബറ് േൺ സ്തധീയകട ഇടം പ്രഖ്യോപിച്ചു െഴി
ഞെിരുന്നു. ആധുനിെ സ്തധീ േ്വന്തം െഴിവിലും ആത്വിശ്വോേത്ിലും 



66 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

വ്യക്ിത്വത്ിലും നിലനിൽക്ോനും ജധീവിക്ോനും പഠിച്വേോയിരി
ക്ണകമന്നറ് കനോറയിലൂകട ഇബറ് േൻ പറഞ്ഞുകവയ്ക്കുന്നുണ്റ്. തകന് 
കനേഹകത് അവമതിക്കുെയം പ്രവൃത്ിെേികല ആത്ോര്ത്ഥത
യിൽ േംശയിക്കുെയംകചയ് ഭര്ത്ോവികന ഉകപക്ഷിച്ചുകപോരോനുള്ള 
സ്റധര്യം പ്രെടിപ്പിച്വേോണറ് ഇബറ് േകന് കനോറ. ഞോനും നിങ്ങകേ
കപ്പോകല മനുഷ്യജധീവിയോകണന്നുപറഞ്ഞു പടിയിറങ്ങിയ കനോറ തകന് 
പിന്നിൽ വധീടികന് വോതിൽ അവൾതകന്ന കെോട്ിയടച്കപ്പോൾ ഉണ്ോയ 
ശബ്ം യൂകറോപ്പികനയോകെ പ്രെ്നംകെോള്ളിച്ചു എന്നറ് ചരിത്രം കരഖ
കപ്പടുത്തുന്നു. ഒരു നൂറ്ോണ്ിനുകശഷമോണറ് കലോെമോകെ സ്തധീപക്ഷ 
ചിന്തെൾക്കു കനോറയകട വോക്കുെളും വിചിന്തനങ്ങളും മോതൃെയോക്ി
യതറ്. പകക്ഷ കനോറയകട പ്രവൃത്ിെൾ സ്തധീത്വകബോധകത്യണര്ത്തു
വോൻ പര്യോപ്തമോകയകേിലും സ്തധീയകട േോമൂഹ്യസുരക്ഷ ഒരു കചോദ്യ 
ചിഹ്നമോയിതകന്ന ഉയര്ന്നു നിന്നിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്രമോണറ് 
അന്തര്ജനേമോജം േമൂഹത്ിനറ് കനകര ഉയര്ത്ിപ്പിടിച്തറ്. േമോ
ജത്ികന് കനതൃത്വത്ിൽ ഉടകലടുത് കതോഴിൽ കെന്ദങ്ങളും സ്തധീസു
രക്ഷയ്ക്കു മുകഖ്യോപോധിയോയി നിലകെോണ്ടു. ഏെോദശധീവ്രതം, വിധവോ 
വിവോഹം, ഋതുമതിെൾക്കു പഠിക്ോനുള്ള അവെോശം, േജോതധീയ 
വിവോഹം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകെോണ്ടു പ്രവര്ത്ി
ച് അന്തര്ജനേമോജത്ിനറ് കയോഗകക്ഷമേഭയകട പരിഷ്രണപ്രവ
ര്ത്നങ്ങൾ ഉകത്ജനം പെര്ന്നിരുന്നു.

സ്തധീെളുകട പ്രശ്നങ്ങൾ സ്തധീെൾതകന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോടെം 
എന്ന നിലയിൽ ‘കതോഴിൽ കെന്ദത്ികലക്റ് ’ എന്ന നോടെത്ിനറ് 
ചരിത്ര പ്രോധോന്യമുണ്റ്. അന്തര്ജനേമോജത്ികന് പ്രതികരോധ 
നടപടിെകേ തേര്ത്ോനും തെര്ക്ോനും യോഥോസ്ിതിെത്വം രേമി
ച്ചുകെോണ്ിരുന്നു. കതോഴിൽകെന്ദകത് വ്യഭിചോരശോലെേോയം അകന്ത
വോേിെകേ വ്യഭിചോരിണിെേോയം അവര് മുദ്കുത്ി. ‘പതോെ’ പത്രം 
നടത്ിയിരുന്ന കതകക്ടത്തു ഭട്തിരിയം കൂട്രുമോയിരുന്നു ഇതികന് 
പിന്നിലുണ്ോയിരുന്നതറ്. കതറ്ോയ പ്രചോരണങ്ങകേ പ്രതികരോധിക്ോ
നും കതോഴിൽ കെന്ദത്ികന് പ്രേക്ി കബോധ്യകപ്പടുത്ോനും പറ്റുന്ന 
രധീതിയിലോണറ് നോടെം ചിട്കപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നതറ്. 

കദവെിയകട ഭര്ത്ോവോയ വക്ധീലുമോയി നടത്തുന്ന െലഹങ്ങേി
ലൂകട സ്തധീ പദവികയക്കുറിച്റ് അന്നുണ്ോയിരുന്ന ധോരണെൾ കവേി
കപ്പടുന്നുണ്റ്. സ്തധീെൾ പോടുന്നതറ് നന്നല്ല, കയോഗകക്ഷമ പ്രവര്ത്നം 
കതറികെൾക്ോൻ കപോെലോണറ്, അവര് പൂമുഖത്തുവരോൻ പോടില്ല, 
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കപൺകുട്ിെകേ വിൽക്കുന്നതറ് കതറ്ല്ല, ഭര്ത്ോക്ൻമോരുകട ഹിതം 
കനോക്ി, അടുക്േപ്പണികചയ്റ്, പൂജോദിെര്മ്ങ്ങൾ അനുഷ്ിച്റ് വധീടി
നുള്ളിൽ െഴിയന്നതോണറ് സ്തധീെൾക്റ് ഉത്മം, േ്വോതന്ത്ര്യംകതടി 
പുറത്ിറങ്ങുന്നവര് വഴിപിഴച്വരോണറ്, കതോഴിൽകെന്ദങ്ങൾ വ്യ
ഭിചോരശോലെേോണറ് എന്നിങ്ങകനയോണറ് വക്ധീലികന് ചിന്തോഗതി
െൾ. ആധുനിെ രധീതിയിൽ വിദ്യോഭ്യോേം കനടിയവരുകട പ്രതിനി
ധിെേോണറ് പോര്വ്തിയം കദവെിയം േമുദോയ പരിഷ്രണമോണറ് 
ഇവര് ലക്ഷ്യം കവയ്ക്കുന്നതറ്. പശുക്ൾ, പോത്രങ്ങൾ എന്നിവ കപോകല 
കപൺെിടോങ്ങകേ അടുക്േപണിക്ോയി കവൾക്കുന്നതികന അന്തര് 
 ജനേമോജം പ്രതിനിധിയോയ പോര്വ്തി വിമര്ശിക്കുന്നുണ്റ്. പോര്വ്
തിയികല നകവോത്ഥോന ചിന്തെൾ കദവെികയയം േ്വോധധീനിക്കുന്നു
ണ്റ്. പരിഷ്ോരത്ികന് േയൂട്ിലുള്ള തന്ത്രശോലിയോയ ഒരു പിൻതിരി
പ്പനോണറ് തകന് ഭര്ത്ോവറ് എന്നറ് അവൾ തിരിച്റിയന്നുണ്റ്. നോടെോ
വേോനം കദവകേനകയ രക്ഷിക്ോൻ കപോകുന്ന േമോജം പ്രവര്ത്െ
ര്കക്ോപ്പം നിൽക്ോൻ കദവെിയം സ്റധര്യം െോണിക്കുന്നു. തനിക്റ് 
തടസ്ം നിൽക്കുന്ന ഭര്ത്ോവികന് മുഖകത്ക്റ് പൂണൂൽചരടറ് കപോട്ിച്റ് 
വലികച്റിഞെറ് ഇറങ്ങുന്ന കദവെി ‘കഡോൾേറ് ഹൗേികല’ കനോറകയ
ക്ോൾ ശക്യം ധധീരയമോകണന്നറ് കതോന്നികപ്പോകും. കുടുംബകമന്ന വ്യ
വസ്ോപിത കെന്ദത്ികല സുഖവം ആര്ഭോടവം ഉകപക്ഷിച്റ് ആദര്ശ
ത്ിനും േമുദോയ പരിഷ്രണത്ിനും കവണ്ി നിലകെോള്ളോൻ 
അവൾ സ്റധര്യം െോണിക്കുന്നുണ്റ്. ഇതിനറ് അവകേ പ്രോപ്തയോക്ിയതറ് 
കതോഴിൽ കെന്ദമോകണന്നറ് പറകയണ്ിവരും.

അനോചോരങ്ങളുകട, വിലക്കുെളുകട ആെത്തുെകയന്നുപറയോവ
ന്ന രധീതിയിൽ നമ്പൂതിരി േമുദോയം ഇരുട്റെൾക്കുള്ളിലോയിരുന്ന 
ഒരു െോലഘട്ംമുണ്ോയിരുന്നു. നമ്പൂതിരി പരിഷ്രണപ്രസ്ോനമോണറ് 
ഇതിനു മോറ്ം വരുത്ിയതറ്. ഇംഗ്ധീഷറ് വിദ്യോഭ്യോേം നമ്പൂതിരി േമു
ദോയത്ിനു ലഭ്യമോക്കുെ, േോപത്്യം നിര്ത്ലോക്കുെ, സ്റശശവ 
വിവോഹം നിറുത്ലോക്കുെ, ഇങ്ങകന അനോചോരകെടുതിെൾക്കുകന
കരയള്ള മോറ്ത്ികന് െോഹേമോണറ് പരിഷ്രണപ്രസ്ോനം തുറന്നു
വിട്തറ്. വിദ്യോഭ്യോേം നികഷധിക്കപ്പട്റ് പ്രഭോതം മുതൽ പ്രകദോഷം 
വകര കനദിക്ലും പൂജയ്കറ് പൂകെട്ലും ശധീകപോതിക്റ് ഒരുക്കൂട്ലും 
ഗണപതിക്ിടധീലുമോയി തള്ളിനധീക്ോൻ വിധിക്കപ്പട് സ്തധീജന്ങ്ങൾ. 
അ്ലവം, കുേവം മോത്രമോണറ് അവര്ക്റ് വധീടു െഴിഞെോലുള്ള അനുവ
ദനധീയമോയ സ്ലങ്ങൾ. അഛേകന് പ്രോയത്ിലുള്ള മൂസ്ികന വിവോഹം 
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െഴിച്റ് നകന്ന കചറുപ്പത്ിൽതകന്ന വിധവയോവോൻ വിധിക്കപ്പട്
വൾ. കുടുംബത്ികനോരു ജനോധിപത്യ േ്വഭോവം സ്റെവരിക്കുെകയ
ന്നതും സ്തധീെളും പുരുഷൻമോരും കപോതുെോര്യങ്ങൾ ചര്ച്കചയ്ോനുള്ള 
േോധ്യതെൾ സൃഷ്ടിക്കുെകയന്നതും െോലത്ികന് ആവശ്യമോയിരുന്നു. 
േജോതധീയ വിവോഹവം പരികവദനവം (ഏട്ൻ കവേിെഴിക്ോതിരിക്കു
ക്ോൾ അനിയൻ കവേിെഴിക്കുെ) അധികവദനവം (ഒന്നിൽകൂടുതൽ 
കവേിെഴിക്കുന്നതറ്) വിജോതധീയഗമനവം നിര്ത്ലോക്ണകമന്നോവശ്യ
കപ്പട്റ് അന്തര്ജനവിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നതറ് െോലഘട്ത്ികന് അനിവോര്യ
തയോയിരുന്നു. അന്തര്ജനങ്ങൾ പണികയടുക്ണം, അടിമെേോയിട്
ല്ല േ്വതന്ത്രമോയിട്റ് എന്ന കദവെിയകട വോക്കുെൾ അടുക്േയിൽനി
ന്നും അരങ്ങകത്ത്ിയവരുകട നിശ്യദോര്ഢ്യമോണറ്. അരങ്ങിൽ 
നിന്നും അവര് എത്ികച്കരണ്തറ് കതോഴിൽ കെന്ദത്ികലക്ോകണന്ന 
രോഷ്ടധീയകബോധം സ്തധീെൾ സ്റെവരിച്ചുെഴിഞെിരുന്നു. 

 ശ�യാ. ജയാന്ി. രക. എ.
അേി. കപ്രോെേര് 

 മലയോേവിഭോഗം
 വിമല കെോകേജറ്
 തൃശ്ശൂര്.



അധികയാെവം പ്രതിശെയാധവം—
എം. സുകുമയാെരറെ രചറുകഥകളില്

ആമുഖം
ഇരുപതോംനൂറ്ോണ്ികല േോഹിത്യോദിെലെകേക്കുറിച്ചുള്ള വ്യ

വഹോരങ്ങേിൽ  പോശ്ോത്യര് ഉപകയോഗിക്കുന്ന പ്രധോനപദമോണറ് 
‘കമോകഡണിേം’. മലയോേത്ിൽ ഇതിനുപെരം വ്യോപെമോയ 
പ്രചോരം കനടിയിരിക്കുന്നതറ് ‘ആധുനിെതോവോദം’ എന്ന പദമോണറ്. 
ആധുനിെതോവോദം മുകന്നോട്ടുവച് പ്രകമയപരവം രൂപപരവമോയ േവി
കശഷതെൾ ഏറ്വം ശക്മോയി നിലനിന്നിരുന്ന അറുപതുെളുകട 
മധ്യകത്ോകടയോണറ് എം. സുകുമോരൻ എന്ന എഴുത്തുെോരൻ െഥോകലോ
െകത്ക്റ് െടന്നുവരുന്നതറ്. രോഷ്ടധീയമോയി തോൻ ആര്ജിച് ദര്ശന
ങ്ങകേയം ജ്ോനങ്ങകേയം േോമൂഹ്യവതറ്െരിക്കുന്ന പ്രകയോഗരൂപമോ
യിരുന്നു സുകുമോരനറ് കചറുെഥെൾ. ഇതിനറ് േഹോയെമോയ േോഹി
ത്യേോഹചര്യം ആധുനിെത (Modernism)യോയിരുകന്നകേിൽ രോഷ്ടധീ
യേോഹചര്യം ആയിരത്ികത്ോള്ളോയിരത്ി എഴുപതുെേിൽ േജധീ
വമോയിരുന്ന തധീവ്രവോദപരമോയ ഇടതുപക്ഷരോഷ്ടധീയത്ികന്തുമോയിരു
ന്നു. അറുപതുെേിൽ െഥോകലോെകത്യ്കറ് െടന്നുവരുെയം ‘െഥയിൽ 
രോഷ്ടധീയമോയ ആധുനിെതയ്കറ് ജന്ംനൽകുെയം’ (2012: 11) കചയ് 
െഥോെോരനോകണന്നറ് േച്ിദോനന്ദൻ സുകുമോരകന വിലയിരുത്ിയി
ട്ടുണ്റ്. ആധുനിെ കചറുെഥ സൃഷ്ടികച്ടുത് രൂപേവികശഷതെകേ 
േ്വോംശധീെരിച്ചുകെോണ്ടും അന്നകത് ഇടതുപക്ഷരോഷ്ടധീയത്ികന് 
അഗോധഘടനെകേ ഉൾകക്ോണ്ടുമുള്ള അവതരണങ്ങേോയിരുന്നു സുകു
മോരകന് െഥെൾ.
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സുകുമോരൻ തകന് വധീക്ഷണങ്ങളും ദര്ശനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്ോ
നുള്ള മോധ്യമമോയി െഥോേോഹിത്യകത് േ്വധീെരിച്ചു. ചില ഘട്ങ്ങ
േിൽ കനോവലികലക്കും കനോവകലറ്ികലക്കും വിെേിക്കുന്ന എഴുത്ിട
ങ്ങേിലൂകട സുകുമോരകന് െഥോകലോെം േഞ്ചരിച്ിരുന്നു. ‘തൂക്കുമരങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്റ്’ (1973), ‘മരിച്ിട്ില്ലോത്വരുകട മേോരെങ്ങൾ’ (1975), 
‘ചരിത്രഗോഥ’ (1976) എന്നധീ കൃതിെേിലൂകട മലയോേകചറുെഥോേോ
ഹിത്യരംഗത്റ് െടന്നുവന്നു. ‘പോറ’ (1970), ‘അഴിമുഖം’ (1971), 
‘കശഷ്രിയ’ (1979), ‘ജനിതെം’ (1994) എന്നധീ കനോവലുെളും 
സുകുമോരൻ രചിച്ിട്ടുണ്റ്. പലകപ്പോഴോയി എഴുതിയിട്ടുള്ള കനോകവല്ല
െൾ ‘ചുവന്നചിഹ്നങ്ങൾ’ (2004) എന്ന േമോഹോരമോയി പ്രേിദ്ധീ
െരിച്ചു. ആയിരത്ികതോള്ളോയിരത്ി അറുപതുെേിൽ െഥകയഴുത്ോ
രംഭിച് സുകുമോരൻ 1982-ൽ അതുവകരയള്ള തകന് െഥെകേ േമോഹ
രിച്റ് പ്രേിദ്കപ്പടുത്ിയകശഷം െഥോകലോെത്തുനിന്നും പിൻവലിയ
ന്നു. നധീണ് പത്തുവര്ഷകത് മൗനത്ിനുകശഷം 1992-ൽ ‘പിതൃതര് 
 പ്പണം’ രചിച്ചു. 1994-ൽ ‘ജനിതെം’ എന്ന കചറുകനോവൽകൂടി രചി
ച്കശഷം എഴുത്തുജധീവിതത്ിൽനിന്നും മോറി നിൽക്കുന്ന െഥോെോ
രനോയി എം. സുകുമോരൻ ജധീവിച്ചു. തോൻ വിശ്വേിക്കുന്ന പ്രത്യയശോ
സ്ത േമഗ്രതകയ പ്രോകയോഗിെതയികലത്ിക്ോൻ െഴിയോത് േംഘര് 
 ഷോവസ്െേോണറ് എഴുത്തുജധീവിതം നിര്ത്ി മൗനമവലംബിക്കു
ന്ന സുകുമോരകന് രോഷ്ടധീയത്ിനു പിന്നിലുള്ളതറ്. ആധിപത്യത്ികല
യ്കറ് മോത്രം ചുരുങ്ങുന്ന അധിെോരവ്യവസ്ിതിെകേോടുള്ള െലഹമോണറ് 
സുകുമോരകന് െഥെേിലുള്ളതറ്. അധിെോരകത് പ്രതികരോധിക്ോനുള്ള 
ആവിഷ്ോര മോധ്യമമോയി െഥോേോഹിത്യകത് േ്വധീെരിച് ഈ എഴു
ത്തുെോരൻതകന്ന പിന്നധീടറ് എഴുത്റ് നിര്ത്ി മൗനം അവലംബിക്കു
ന്നതറ് െോണോം.മൗനകത് മകറ്ോരു രോഷ്ടധീയോനുഭവമോക്ി മോറ്റുെയോയി
രുന്ന എം.സുകുമോരകന് െഥെേികല അധിെോര-പ്രതികരോധകബോധ
കത് അവകലോെനം കചയ്യുെയോണിവികട.

എം. സുകുമയാെരറെ കഥയാ്ന്ദര്ഭം
ഇരുപതോംനൂറ്ോണ്ികന് േോഹിത്യവിെോേവം േോമൂഹിെ 

പരിവര്ത്നവം തമ്ിൽ പരസ്പരോരേിതമോയ ബന്ധമോണുള്ളതറ്. 
േോഹിത്യം േോമൂഹിെമോറ്കത് ത്വരിപ്പിക്ോനുള്ള ഉപോധിയോകുെ
യം അകതേമയം തകന്ന മോറുന്ന േമൂഹത്ികന് ചലനങ്ങൾ േോഹി
ത്യവിഷയമോകുെയം കചയ്യുന്ന ദ്വന്ദ്വോത്െബന്ധമോണതറ്. അധിനി
കവശത്ികന് ഭോഗമോകയത്ിയ ആധുനിെത (Modernity)യോണറ് 
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അതികന് ആശയപരിേരം രൂപധീെരിച്തറ്. മനുഷ്യജധീവിതത്ികന് 
േമസ്ത കമഖലെേിലും െോല്രകമണ േംഭവിച് മോറ്ത്ികന് ഒരു ചരി
ത്രഘട്കത്യോണറ് ആധുനിെത (Modernity) അടയോേകപ്പടുത്തുന്നതറ്. 
യൂകറോപ്യൻനോടുെേിൽ ആദ്യം ദൃശ്യമോയ മോറ്ം പിന്നധീടറ് കെോകേോണി
യലിേത്ികന്യം വിജ്ോനവ്യോപനത്ികന്യം െലമോയി കലോെ
കമ്ോടും വ്യോപരിച്ചു. വിഭിന്ന കദശങ്ങേിൽ വ്യത്യസ്ത െോലഘട്ങ്ങേി
ലോയോണറ് അതികന് വ്യോപനം. കെോകേോണിയലിേത്ികന് െലമോ
യണ്ോയ പോശ്ോത്യവൽക്രണം, മിഷണറിപ്രവര്ത്നങ്ങളുകട 
െലമോയണ്ോയ വിദ്യോഭ്യോേവ്യോപനം, േമൂഹത്ികല േ്ദറ്ഘട
നയിൽവന്ന മോറ്ം, അേമത്വത്ിനും അേ്വോതന്ത്ര്യത്ിനുകമതികര 
ഉയര്ന്ന േംഘടനോവകബോധം തുടങ്ങിയവകയല്ലോം കചര്ന്ന ജ്ോന
പരിേരമോണറ് കെരേത്ികല ആധുനിെോവകബോധത്ിനറ് െോരണമോ
യതറ്. ഇതികന് തുടര്ച്യോയ ശോസ്ത-േോകകേതിെ-വ്യവേോയകമഖല
െേിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിെോേം േംഭവിച്ചു. നിരവധിയോളുെൾക്റ് 
േ്വകദശം വിട്റ് പ്രവോേജധീവിതം കതരകഞെടുകക്ണ്തോയിവന്നു.
െോലഘട്ത്ികന് േ്വോധധീനങ്ങൾ േമൂഹത്ികല ആധുനിെമനുഷ്യ
കനകയന്നകപോകല ആധുനിെ എഴുത്തുെോരകനയം ബോധിച്ചു. ഉപജധീ
വനോര്ത്ഥം മറുനോടൻ മഹോനഗരങ്ങേികലത്ികപ്പട് ഗ്രോമധീണയവോ
ക്ൾക്കുണ്ോയ അന്യവൽക്രണവം േ്വത്വനഷ്ടവം അസ്തിത്വകവദ
നയകമോകക് െഥോേോഹിത്യത്ികല മുഖ്യപ്രകമയങ്ങേോയി. ആയി
രത്ികതോള്ളോയിരത്ി അറുപതുെകേോകടയോണറ് ഇത്രത്ികലോരു 
ആധുനിെതോ (Modernism) ദര്ശനം മലയോേെഥോേോഹിത്യത്ിൽ 
പ്രെടമോകുന്നതറ്. മനുഷ്യകന് ഒറ്കപ്പടലും അവകന് അന്യവൽക്രണ
വം ആധുനിെതയകട ദര്ശനത്ികന് ഭോഗമോയിവന്നു. ഈ ജധീവിതോവ
സ്െകേ വ്യത്യസ്തരധീതിെേിലൂകട അവതരിപ്പിക്കുെയോണറ് ആധുനിെ
രോയ എഴുത്തുെോര് കചയ്തറ്. 

ഒ.വി. വിജയൻ, എം. മുകുന്ദൻ, െോക്നോടൻ, പത്രോജൻ തുട
ങ്ങിയവകരല്ലോം ഈ േോഹിത്യഭോവെത്വകത് ഒരു പ്രസ്ോനമോയി 
വേര്ത്ികയടുത്തു. ഈ െോലയേവിൽ പ്രചരിച് േോമൂഹിെമോയ 
നിഷ്ഫലത, പ്രതിബദ്തയില്ലോയ്മ, അസ്തിത്വവോദം തുടങ്ങിയവകയ്കതികര 
തകന്തോയ നിലപോകടടുത് െഥോകൃത്ോണറ് എം. സുകുമോരൻ. ആധു
നിെതയകട തുടര്ച്യം വിെോേവമോയിരിക്കുക്ോൾത്കന്ന സുകു
മോരകന് െഥെൾ േോമൂഹ്യയോഥോര്ത്ഥ്യപ്രതിപോദെങ്ങേോയിരുന്നു. 
അന്നുവകര തുടര്ന്നുവന്നിരുന്ന രചനോരധീതിയിൽനിന്നറ് വ്യത്യസ്തമോയ 



72 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

ദര്ശനവം േകകേതവമോവിഷ്രിച്ചുകെോണ്ടുള്ള െഥെേിലൂകടയോണറ് 
എം. സുകുമോരൻ വ്യക്ിത്വം സ്ോപിച്തറ്.

കഥയാഭൂമിക: ്യാമയാന്യാവശെയാകനം
ആയിരത്ികത്ോള്ളോയിരത്ി അറുപതുെേിൽ െഥോകലോെകത്

ക്റ് െടന്നുവന്ന എം. സുകുമോരകന് ആദ്യെോല കചറുെഥെൾ നിസ്ഹോ
യരോയ മനുഷ്യരുകട നിലവിേിെളും മൗനങ്ങളും നിറഞെവയോയിരു
ന്നു. പിന്നധീടുള്ള കചറുെഥെൾ രോഷ്ടധീയകബോധം ഉൾകക്ോണ്റ് വ്യക്
മോയ രോഷ്ടധീയെോഴ്ചപ്പോടുെേിലൂകട രചിച്വയോയിരുന്നു. വിശ്വേിച് പ്ര
ത്യയശോസ്തങ്ങളുകട തെര്ച്യം അതറ് സൃഷ്ടിച് നിരോശോകബോധവമോയി
രുന്നു തുടര്ന്നുള്ള കചറുെഥെേിൽ നിഴലിച്ിരുന്നതറ്. തകന് വധീക്ഷണ
ങ്ങളും ദര്ശനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്ോനുള്ള മോധ്യമമോയി കചറുെഥെകേ 
േ്വധീെരിക്കുക്ോഴും ചില ഘട്ങ്ങേിൽ കനോവലികലയ്ക്കും കനോവകലറ്ി
കലക്കും വിെേിക്കുന്ന എഴുത്ിടങ്ങേിലൂകട സുകുമോരകന് െഥോകലോെം 
േഞ്ചരിച്ിരുന്നു.

‘പോറ’, ‘അഴിമുഖം’, ‘കശഷ്രിയ’, ‘ജനിതെം’ എന്നധീ നോലറ് 
കനോവലുെേോണറ് സുകുമോരൻ രചിച്ിട്ടുള്ളതറ്. ഐെ്യകെരേരൂപധീെ
രണം, ഇ.എം.എേറ്. മന്ത്രിേഭയകട പിറവിയം പതനവം, െമയൂണി
സ്ററ് പോര്ട്ിയകട പിേര്പ്പറ്, നിരവധി കതോഴിലോേിേമരങ്ങൾ, അടിയ
ന്തരോവസ് എന്നധീ രോഷ്ടധീയപരിേരങ്ങേോണറ് സുകുമോരകന് കനോവലുെ
ളുകട േോമൂഹിെരോഷ്ടധീയ പശ്ോത്ലം.

സുകുമോരകന് കനോവലുെേികലല്ലോം കതോഴിലോേിയകട ജധീവിതോവ
സ്െകേയോണറ് ആഖ്യോനം കചയ്ിരിക്കുന്നതറ്. ഉകദ്യോഗസ്കലോെം 
അനുഭവിക്കുന്ന േകേധീര്ണ്ണതെളും േംഘര്ഷങ്ങളുമോണറ് വോസു 
(പോറ)വിലൂകടയം വോേന്തി (അഴിമുഖം)യിലൂകടയം കുഞെയ്പ്പനി 
(കശഷ്രിയ)ലൂകടയം കഗോകുലൻ, ഭോസ്രൻനോയര് (ജനിതെം) എന്നി
വരിലൂകടയം ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നതറ്. അധിെോരപ്രകയോഗങ്ങേിലൂകട 
ജധീവിതത്ികന് ഗതിതകന്ന മോറികപ്പോകുന്ന മനുഷ്യരോണറ് ഈ കനോവ
ലുെേിൽ നിറയന്നതറ്.

െധീഴുകദ്യോഗസ്ര് കമലുകദ്യോഗസ്കര അനുേരിക്ണകമന്നുള്ള 
ഡയറക്ടറുകട ഉപകദശത്ിൽ അപോെതയള്ളതോയി ആദ്യഘട്ത്ിൽ 
ശിപോയിയോയ വോസുവിനറ് കതോന്നുന്നില്ല. കമലുകദ്യോഗസ്ര്ക്റ് െോപ്പി 
വോങ്ങികക്ോണ്ടുവരലും െത്റ് കപോസ്റ്റുകചയ്ലും തകന് െര്ത്വ്യങ്ങേോ
കണന്നറ് വന്നകതോകട വോസുവികന് അഭിമോനത്ിനറ് കപോറകലൽക്കുന്നു. 
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കവള്ളക്ോരൻ കമലുകദ്യോഗസ്നോയിരുന്നകപ്പോൾ ഇന്ത്യോക്ോര
നോയ ശിപോയി കചകയ്ണ്ിവന്ന വിടുപണിെളുകട തുടര്ച്യോണിതറ്. 
കതോഴിൽ  വിഭജനം ജോതിവിഭജനമോയ െയൂഡൽെോല മൂല്യങ്ങകേത്
കന്നയോണറ് േ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയികല ഉകദ്യോഗരംഗം അകബോധത്ിൽ 
ആവോഹികച്ടുത്തറ്. ‘കശഷ്രിയ’യിലും ജോതികയ പ്രധോനപ്രശ്ന
മോയി അധിെോരേമൂഹം െോണുന്നു. കുഞെയ്പ്പൻ എന്ന ഹരിജനോയ 
കതോഴിലോേിയകട േത്യേന്ധതയം കൃത്യനിഷ്തയം വിപ്ലവപോര്ട്ി
കയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവം ഒന്നും അയോകേ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. െോരണം 
കബോധിപ്പിക്ോകതയള്ള പിരിച്ചുവിടൽ കനോട്ധീേറ് മോത്രം ഒരുത്ര
മോയി പ്രത്യക്ഷകപ്പടുക്ോൾ പ്രത്യയശോസ്തങ്ങകേോടുള്ള വിശ്വോേത്
െര്ച്യം നിരോശയം എല്ലോം കചര്ന്നറ് ഒരു കതോഴിലോേിയകട ആത്
ഹത്യയികലക്റ് നധീളുന്ന ദരന്തമോയി ‘കശഷ്രിയ’ അവേോനിക്കുന്നു.

അധിെോരവര്ഗത്ികന് ചൂതോട്ങ്ങളുകട തുടര്ച്തകന്നയോണറ് ‘അഴി
മുഖ’ത്ിലും പ്രതിെലിക്കുന്നതറ്. ഡയറക്ടര് ചോയവരുത്ിച്തോണറ് 
വോസുവിനറ് അപമോനം എകേിൽ, ഉകദ്യോഗസ്യോയ വോേന്തിയകട 
അഭിമോനവം അപമോനവം അവളുകട സ്റലംഗിെതയമോയി ബന്ധ
കപ്പട്ിരിക്കുന്നു. ഓെധീേറുകട സ്റലംഗിെോ്രമണങ്ങകേ അവൾ കചറു
ത്തുനിന്നു. എന്നോൽ ബയൂകറോ്രേിയകട ശക്ികയോകടറ്റുമുട്ി അവൾ 
പരോജയകപ്പടുന്നു. ഇത്രത്ിൽ പരോജയങ്ങകേറ്റു വോങ്ങുന്ന ഉകദ്യോഗ
സ്കലോെകത് ‘പോറ’യിലും െോണോവന്നതോണറ്. െകേരയിൽ ഇരു
ന്നതിനറ് മൂന്നറ് വര്ഷകത് ഇൻ്രികമന്റ് െട്ടുകചയ്കപ്പട് ശിപോയി 
രോമനോഥൻ, ‘നമ്േറ് എന്നും ശിപോയിമോരറ് തകന്ന’ എന്നു കനടുവധീര്പ്പി
ടുന്ന ശകേരപ്പിള്ള, മറ്റുള്ളവരുകട തോേത്ിനറ് തുകള്ളണ്ി വരുന്ന നശിച് 
പണികയ ശപിക്കുന്ന സ്റഡവര്, ആര്ക്കുമുന്നിലും തലകുനിക്ോത്
തിനോൽ പ്രകമോഷൻ നികഷധിക്കപ്പട് ജനോര്ദനൻനോയര്, അവേ
കരോചിതമോയി കപരുമോറി പ്രകമോഷൻ കനടികയടുക്കുന്ന അകേോേി
കയഷൻ പ്രേിഡണ്റ്, ഭര്ത്ോവികന് പ്രകമോഷനറ് കമലുകദ്യോഗസ്നറ് 
ശരധീരം നൽകുന്നവര് എന്നിങ്ങകന വോസു െണ്ടുമുട്ടുന്ന ഉകദ്യോഗസ്
കലോെം വേകര േകേധീര്ണ്ണമോണറ്. ഔകദ്യോഗിെമോയ വിലോേം മോത്രമോ
ണിവരുകട േ്വത്വകമന്ന അവസ്യോണറ് കനോവലിലുടനധീേമുള്ള അേ്വ
സ്തയോയി രൂപകപ്പടുന്നകതന്നറ് െോണോം.

‘കശഷ്രിയ’യികല കുഞെയ്പ്പനും, ‘പിതൃതര്പ്പണ’ത്ികല കവണു
കുമോരകമകനോനും ആത്ഹത്യയിൽ അഭയം കതടുന്നു. എന്നോൽ 
‘ജനിതെ’ത്ികല െവിയം വിപ്ലവമനസ്സുള്ളവനുമോയ കഗോകുലൻ 
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പ്രത്യോശയകട പോത പിന്തുടരോൻ തധീരുമോനിക്കുെയോണറ്. ‘പോറ’യം 
ശുഭപ്രതധീക്ഷ നൽെികക്ോണ്ോണറ് അവേോനിക്കുന്നതറ്. കജോലിയി
ൽനിന്നും പിരിച്ചുവിടകപ്പട് വോസു േ്വന്തം മണ്ണികലക്റ് തിരികച്ത്തു
ന്നു. അയോൾ മണ്ണികലയ്കിറങ്ങി െകയ്കോട്റ് ആഴത്ിലമര്ത്തുക്ോൾ 
ജധീവസ്റചതന്യമോയ ജലം പുറകത്കയ്കോഴുകുന്നു. സ്റജവിെമോയ ഈ 
കുതിപ്പികന തടയന്ന ‘പോറ’െകേ തെര്ക്ോൻ അയോൾക്ികപ്പോൾ 
െരുത്തുണ്റ്.

‘ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ’ എന്ന കനോകവല്ലോ േമോഹോരത്ിലും അധി
െോരേകേധീര്ണ്ണതെകേയോണറ് അവതരിപ്പിച്ിരിക്കുന്നതറ്. ‘ആരേിത
രുകട ആെോശ’ത്ികലയം ‘അനുയോയി’യികലയം ‘ചക്കുെോേ’യികല
യം ‘കുഞെപ്പുവികന് ദഃേ്വപ്നങ്ങേി’കലയം ‘ശുദ്വോയ’വികലയം 
കതോഴിലോേി ജധീവിതങ്ങൾ കനരിടുന്ന മുതലോേിത് വ്യവസ്ിതിയകട 
ആധിപത്യമുറെളും അടിച്മര്ത്ലുെളുമോണറ് പ്രതിപോദിക്കുന്നതറ്. 
“മുതലോേിയകണ്കേികല നിനക്റ് നിലനില്ള്ളൂ. െച്വടം നിലച്ോൽ 
നധീ തുലയം. െഠിനമോയി അദ്്വോനിക്ണം. െര്മ്ത്ിലോണറ് നധീ 
വിശ്വേികക്ണ്തറ്. പ്രതിെലത്ിലല്ല. െേവ പറയരുതറ്, മദ്യപിക്
രുതറ്, വ്യഭിചരിക്രുതറ്.” (ആരേിതരുകട ആെോശം, 2004: 11).

അധിെോരം, ജോതി, വിശ്വോേം, ആത്ഹത്യ തുടങ്ങി നിരവധി 
തലങ്ങൾ ഉയര്ത്തുന്ന രോഷ്ടധീയ പ്രശ്നങ്ങേോണറ് സുകുമോരകന് െഥോ
കലോെത്ിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതറ്. കചറുെഥയകട ആഖ്യോനശില്
ത്ികലോതുങ്ങോകത വരുക്ോൾ കനോവലികന്യം കനോവകലറ്ികന്യം 
ആഖ്യോനേോധ്യതെകേ ഉപകയോഗകപ്പടുത്തുന്ന രധീതിയം സുകുമോരകന് 
െഥോകലോെത്ിൽ പ്രെടമോകുന്നു.

അധികയാെ-പ്രതിശെയാധ ആവിഷ്കയാെങ്ങള്
അധിെോരം എന്നും എക്ോലത്തും േമോനേ്വഭോവം നിലനിര് 

 ത്തുന്ന െോഴ്ചയോണറ് സുകുമോരകന് െഥെേിൽ നിറയന്നതറ്. ചൂഷണം 
നടത്ിയം അടിമയോക്ിയം േ്വന്തം തോല്ര്യം േംരക്ഷിച്ചുമോണറ് 
അധിെോരവ്യവസ് നിലനിൽക്കുന്നതറ്. േ്വന്തം സുഖകഭോഗങ്ങൾ 
വര്ദ്ിപ്പിക്കുന്നതിൽ മോത്രമോണറ് അധിെോരം കെന്ദധീെരിക്കുന്നകതന്നറ് 
തുറന്നുപറയെയോണറ് സുകുമോരകന് െഥോകലോെം.

മോനവചരിത്രകത് വിവിധഘട്ങ്ങേിലൂകട അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരി
ത്രഗോഥയിൽ െധീഴടങ്ങലും വികധയത്വവം അടിമത്വം ചരിത്രത്ി
കന് എല്ലോ ഘട്ങ്ങേിലും േോമൂഹ്യജധീവിതകത് േ്വോധധീനിച്ിട്ടുകണ്ന്നറ് 
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വ്യക്മോകുന്നു. ‘ചരിത്രഗോഥ’, ‘ഭരണകൂടം’ എന്നധീ െഥെകേ ഉദോഹരി
ച്റ് ഇതറ് വ്യക്മോക്ോനോണറ് ഇവികട രേമിക്കുന്നതറ്.

വിശ്വരൂപൻ, പ്രിയഗുപ്തൻ എന്നധീ െഥോപോത്രങ്ങൾ അധിെോരം, 
അടിമത്ം എന്നധീ മനുഷ്യോവസ്യകട പ്രതിനിധോനങ്ങേോണറ്. 
ചൂഷണം/അദ്്വോനം, ഉടമ/അടിമ, ആധിപത്യം നടത്തുന്ന നയൂനപ
ക്ഷം/വികധയത്വമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം, വിയര്ക്ോകതയം വിതയ്കോകതയം 
ഭൗതിെേോഹചര്യങ്ങൾ വര്ദ്ിപ്പിക്ന്നവര്/വിതച്ിട്ടും അദ്്വോനിച്ി
ട്ടും കവണ് പ്രതിെലം ലഭിക്ോത്വര് ഇങ്ങകനയള്ള വ്യത്യസ്ത േ്വ
ഭോവേവികശഷതെളുകട പ്രതിനിധോനമോണറ് പ്രിയഗുപ്തനും വിശ്വരൂ
പനും. ഉടമ നിയന്ത്രികക്ണ്വനും അധിെോരം സ്ോപികക്ണ്വനു
മോകണന്നും തോൻ അടിമയം മറ്റുള്ളവരുകട േൗജന്യത്ിൽ െഴികയ
ണ്വനോകണന്നും വിശ്വേിക്കുന്ന വ്യക്ിയം േമൂഹവം എക്ോലത്തും 
മോനേിെ അടിമത്ത്ിൽ നിലകെോള്ളുന്നവരോണറ്. മനുഷ്യനിൽ 
അന്തര്ലധീനമോയിരിക്കുന്ന ഉടമ/അടിമ കബോധകത് അനോവരണം 
കചയ്യുന്നു ഈ െഥ.

അടിമത്കബോധവം വികധയത്വവം അധിെോരവ്യവസ്കയ നില
നിര്ത്തുന്ന ഘടെങ്ങേോണറ്. അടിമകബോധം ഉള്ളവൻ അനുേരിക്കു
ന്നതിൽ ആനന്ദം െകണ്ത്തുന്നവരോയിരിക്കും. അതുകെോണ്ടുതകന്ന 
തങ്ങകേ േംരക്ഷികക്ണ്വരും തങ്ങൾക്റ് ദിശോകബോധം നൽകെ
ണ്വരും തങ്ങകേ ഭരിക്കുന്നവരോകണന്നും അവകരോടുള്ള അനുേരണം 
ജധീവിതത്ികന് േ്വോഭോവിെ െര്മ്മോകണന്നും ഇത്രം വ്യക്ിത്വ
ങ്ങൾ ഉൾകക്ോള്ളുന്നു. ഈ െഥയിൽ, പ്രിയഗുപ്തനും കൂട്രും തങ്ങൾ 
ആധിപത്യത്ിനറ് രേമിക്കുന്നവരുകട അടിമെൾ ആകണന്നും അനു
േരിക്കുന്നവരോകണന്നും അവര്ക്റ് വഴങ്ങുന്നവരോകണന്നും േ്വയം 
അംഗധീെരിക്കുന്നു. അതുതകന്നയോണറ് വിശ്വരൂപനറ് ബലം നൽകു
ന്നതറ്. പിന്നധീടറ് പ്രതികരോധത്ിലൂകട അതിജധീവിച്റ് േ്വയം വികമോ
ചിതരോവോൻ രേമിക്കുന്ന പ്രിയഗുപ്തകനയം കൂട്ടുെോകരയം െഥോകൃത്റ് 
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂകട മനുഷ്യരോശിയകട േ്വോതന്ത്ര്യത്ിനും 
വിെോേത്ിനുംകവണ്ിനിലകെോള്ളുന്ന േര്ഗോത്െ വ്യക്ിത്വകത്
യോണറ് പ്രത്യക്ഷധീെരിക്കുന്നതറ്. വ്യക്ികയോ േമൂഹകമോ തിരിച്റിയോൻ 
സ്റവകുന്ന, അവനിൽ െടന്നുകൂടുന്ന വികധയത്വത്ികന്യം അടിമവ
ൽക്രണത്ികന്യം സൂക്ഷ്മേ്വഭോവകത്യം അതികന്ൽ അധിെോരം 
കമൽകക്ോയ്മ സ്ോപിക്കുന്നതികന്യം വിശദോംശങ്ങൾ ‘ചരിത്രഗോഥ’ 
തുറന്നുെോണിക്കുന്നു.
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‘ഭരണകൂടം’ എന്ന െഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രോജോവറ്, ഭരണകൂടം 
സ്ോപിക്കുന്ന നിഗൂഢോധിെോരത്ികന് പ്രതിനിധോനമോണറ്. രോജകുമോര
നോയ ശശോകേനും ആട്ിടയനോയ കഗോകുലനും േര്ഗോത്െമൂല്യവ്യക്ി
ത്വകത്യം േ്വോതന്ത്ര്യകബോധകത്യമോണറ് പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്നതറ്. 
പുല്ലും കവള്ളവം ഉപകയോഗിക്ോനുള്ള അനുവോദം നൽകുന്നതിലൂകട ഗ്രോ
മോധിപൻ നോട്ടുെോരുകടകമൽ തകന് അധിെോരം ൌശലപൂര്വ്ം പ്രഖ്യോ
പിക്കുന്നു. പൂജോരികയത്കന്ന ന്യോയോധിപനോക്കുന്നതിലൂകട മതവം 
ഭരണകൂടവം തമ്ിലുള്ള േഹെരണംകൂടി െഥോകൃത്റ് സൂചിപ്പിക്കു
ന്നു അധിെോരം നിലനിര്ത്ോൻകവണ്ി ഭരണകൂടം എത്രകത്ോേം 
മനുഷ്യത്വവിരുദ്വം ക്രൂരവമോയ നയങ്ങേോണറ് നടപ്പിലോക്കുന്നകതന്നറ് 
യവോവോയ ശശോകേകന് അനുഭവങ്ങേിലൂകട അനോവൃതമോവന്നു.

 കതോക്കുെൾ തുടച്റ് വൃത്ിയോയി സൂക്ഷിച്ചുകവക്കുന്ന രോജോവി
കനയോണറ് െഥോരംഭത്ിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. നിഗൂഢവൽക്രി
ച്ചും ആയധവൽക്രിച്ചും ഭയകപ്പടുത്ിയമോണറ് എക്ോലവം ഭരണ
കൂടകത് അധിെോരിവര്ഗം നിലനിര്ത്ിയകതന്നറ് ഈ പോഠത്ിൽ 
വോയികച്ടുക്ോം. ‘ഭരണകൂടം, പ്രത്യയശോസ്തം, മതം തുടങ്ങിയവ 
േ്വയം കവേികപ്പടോകത ആധിപത്യം കചലുത്തുക്ോൾ അധിെോരം 
നിഗൂഢമോയി സ്ോപിക്കുെയോണറ് കചയ്യുന്നതറ്’ (2001: 147) എന്നറ് 
പി.എം. ഗിരധീഷറ് അധിെോരകത്യം ഭോഷകയയം കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്
യിൽ അഭിപ്രോയകപ്പടുന്നുണ്റ്.

നിഗൂഢതയം ഭയവം നിറഞെ ഈ കെോട്ോരം കവണ് എന്നറ് 
ശശോകേൻ പറയക്ോൾ രോജോവികന് മറുപടി ‘അനുേരണയകട ശ്വോ
നന്ോര് എന്നും നമുക്കു ചുറ്റും െോൽനക്ിയം വോലിേക്ിയം നിൽക്കും. 
ഈ കതോക്കുെകേ നോം ഭദ്മോയി സൂക്ഷിക്ണം. ഇതികന് കുഴലിന
െകത് ചൂടോറോത് പുെയോണറ് നമ്മുകട അധിെോരം’ (2012:167). 
അന്യനിൽ ഉണ്ോക്കുന്ന ഭയത്ികന്യം വികധയത്വത്ികന്യം അനു
േരണത്ിലൂകടയമോണറ് അധിെോരം സുരക്ഷിതമോവന്നതറ്.

കതോക്കും ഓടക്കുഴലും ഈ െഥയികല കെന്ദസൂചെങ്ങേോയി െടന്നു
വരുന്നു. കതോക്റ് അധിെോരകത് കുറിക്കുക്ോൾ, ഓടക്കുഴൽ േ്വോ
തന്ത്ര്യം, േര്ഗോഹ്ോദം, ശോന്തി എന്നിവയകട ചിഹ്നമോകുന്നു. തകന് 
ഓടക്കുഴൽ ശശോകേനുകെോടുത്റ് പെരമോയി കഗോകുലൻ വോങ്ങിയ 
കതോക്റ് ജനങ്ങേികലത്തുന്നകതോകട അതവരുകട ഇഛേയകട തകന്ന ഒരു 
വിപുലനമോയി മോറുന്നു. അകതോകട തടവറെൾ തെരുന്നു. ശശോകേൻ 
അഛേകന് പത്തുകതോക്കുെൾ കൂടി ജനങ്ങൾക്കു നൽെി ഓടക്കുഴൽ 
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വോയനയിൽ മുഴുകുന്നു. കഗോകുലൻ ഓടക്കുഴലിനു പെരം കതോക്കു 
വോങ്ങുക്ോൾ തകന് ശോന്തജധീവിതത്ികന് ആനന്ദം ശശോകേനുനൽെി 
പെരം അധിെോരം പ്രതധീെോത്െമോയി ഏറ്റുവോങ്ങുെയോണറ് കചയ്തറ്. 
ആ അധിെോരം ജനങ്ങേികലക്റ് പെരുന്നകതോകട അതറ് അധിെോര
കമന്ന േ്വഭോവം സ്റെകവടിഞെറ് േ്വോതന്ത്ര്യം തകന്നയോയി മോറുന്നു. 
ശശോകേകന് ചുണ്ിലൂകട ഒടുവിൽ ഒഴുെിവധീഴുന്നതറ് ആ േ്വോതന്ത്ര്യത്ി
കന് േംഗധീതമോണറ്. നോടുവോഴിയോയ പിതോവറ് ദഃഖത്ോൽ മരിക്കുെ
യം ന്യോയോധിപനും െോവൽമുഖ്യന്ോരും ഭഗ്ോശരോവെയം കചയ്യുക്ോ
ഴും ശശോകേനറ് മുരേധീഗോനത്ിൽ മുഴുെോൻ െഴിയന്നതറ് അയോൾ തകന് 
േ്വോതന്ത്ര്യം േ്വന്തം ഉള്ളിൽത്കന്ന കെോണ്ടുനടക്കുന്നതുകെോണ്ോണറ്. 
വിപ്ലവമുഹൂര്ത്ത്ിൽ കതോക്കും ഓടക്കുഴലും പരസ്പരവിരുദ്ങ്ങേല്ല, 
പരസ്പരപൂരെങ്ങേോണറ്. കതോക്റ് ജനതകയ്കതിരോയ ഭരണകൂകടോപെര
ണമോയിരിക്കുക്ോഴോണറ് ഓടക്കുഴൽ അതികനതിരോയിരിക്കുന്നതറ്.

അധിെോരകബോധങ്ങേികല ഉൾക്ോഴ്ചെേോണറ് സുകുമോരകന് 
െഥെൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. വിഭിന്ന ഭോവങ്ങൾ പ്രെടിപ്പിക്കുന്ന 
അധിെോരശക്ിെളുകട ചരിത്രഗോഥയോയിത്ധീരുന്നു ഈ െഥെൾ. 
ആധിപത്യത്ികലയ്ക്കുമോത്രം ചുരുങ്ങുന്ന അധിെോരേകേല്ങ്ങേോണറ്, 
‘േിംഹ’ത്ിലും ‘അന്നന്നകത് അത്ോഴ’ത്ിലും ‘ജലജധീവിെളുകട
കരോദന’ത്ിലും ‘േിംഹോേനങ്ങേിൽ തുരു്റ്’ തുടങ്ങി സുകുമോരകന് 
െഥെേികലല്ലോം നിറയന്നതറ്.

അധിെോരകലോപംവന്ന ബയൂകറോ്രോറ്ോയ ‘േിംഹ’ത്ികല കഗോവി
ന്ദൻനോയര്ക്റ് േ്വന്തം അധിെോരത്ികന് പ്രതോപനഷ്ടമോണറ് ഏറ്വം 
വലിയ ദഃഖമോയി മോറുന്നതറ്. അധിെോരത്ികന് പ്രശ്നം േംഘടനയകട 
അപചയവമോയി ബന്ധകപ്പടുത്ി അവതരിപ്പിക്കുന്ന െഥെേോണറ്. 
‘കുറ്പത്രത്ിനറ് മറുപടി’, ‘െല്വൃക്ഷത്ികന് ഇല’ തുടങ്ങിയ െഥെൾ. 
അധിെോരപ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബബന്ധങ്ങേികലല്ിക്കുന്ന കപോറലുെേോണറ് 
‘ഇനിയറങ്ങോം’, ‘ആരേിതരുകട ആെോശം’ എന്നധീ െഥെൾ. ഭര്ത്ോ
വികന് ഉകദ്യോഗവം അതു നിലനിര്ത്തുന്നതിനോയി കമലുകദ്യോഗസ്നറ് 
ശരധീരം വിൽകക്ണ്ിവരുന്ന സ്തധീ ജധീവിതങ്ങകേയമോണറ് ഇവികട 
അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. പുരുഷോധിെോരവ്യവസ് ചൂഷണം കചയ്യുന്ന 
സ്തധീജധീവിതങ്ങേിലൂകട സ്റലംഗിെതയകട രോഷ്ടധീയകത് അതിശക്
മോയി സുകുമോരൻ ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നു. ‘കവപ്പിൻപഴങ്ങേി’കല 
‘ഊമയോയ കപൺകുട്ി’, ‘മനക്ണക്റ്’, ‘രകഥോത്സവം’, ‘നക്ഷത്രരശ്ി’ 
തുടങ്ങിയ നിരവധി െഥെേിലൂകട അധിെോരം അടിച്മര്ത്തുന്ന സ്റലം
ഗിെതയകട ഭോവതലങ്ങകേ അവതരിപ്പിച്ിരിക്കുന്നു. ‘ചരിത്രഗോഥ’, 



‘േംഘഗോനം’, ‘വിചോരണയ്ക്കുമു്റ്’, ‘അയൽരോജോവറ്’, ‘ഭരണകൂടം’, 
‘േിംഹോേനങ്ങേിൽ തുരു്റ്’ തുടങ്ങിയ െഥെേിൽ അധിെോരകത് 
അന്യോപകദശങ്ങേിലൂകട അവതരിപ്പിച്ചുെോണ്റ് മധ്യവര്ഗത്ികന് 
വികമോചനഗോഥെൾ രചിക്കുന്നു. ഭരണകൂടവം മറ്റ് അധിെോരസ്ോപന
ങ്ങളും നധീതിനിര്വ്ഹണത്ിൽ പരോജയകപ്പടുന്നതികനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ 
െഥെേിൽ പലതിലും നധീതിപധീഠം തകന്നയോണറ് മനുഷ്യവിരുദ്മോയ 
അധിെോരകെന്ദമോയി െല്ിക്കപ്പടുന്നതറ്. ഉകദ്യോഗക്യറ്ം െിട്ോൻ 
ഭോര്യകയ കമലുകദ്യോഗസ്ര്ക്റ് െോഴ്ചകവയ്ക്കുന്ന ‘ഇനിയറങ്ങോം’കപോലുള്ള 
ആദ്യെോലരചനെൾക്കുകശഷം അധിെോരവിമര്ശനത്ിനുള്ള ഒരുപോ
യമോയി ബയൂകറോ്രേി കനരിട്ടുെടന്നുവരുന്ന സുകുമോരകന് െഥെൾ, 
‘കുറ്പത്രത്ിനു മറുപടി’, ‘െൽപവൃക്ഷത്ികന് ഇല’, ‘അന്നന്നകത് 
അത്ോഴം’, ‘േിംഹം’, ‘ജലജധീവിെളുകട കരോദനം’ തുടങ്ങിയവയോണറ്. 
ചുരുക്ത്ിൽ, അധിെോരം മുകന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന േംഘര്ഷഭൂമിെയോണറ് 
എം. സുകുമോരകന് െഥെൾക്റ് ചുറ്റുമതിലുെൾ സൃഷ്ടിച്ിരിക്കുന്നതറ്.

്ഹയായകഗ്രന്ഥങ്ങള്
1. അചയുതൻ, എം., 1973, കചറുെഥ ഇന്നകല ഇന്നറ്, കെോട്യം ഡി.േി. ബുക്റ്.
2. ഒരു േംഘം കലഖെര്, 1992, എം. സുകുമോരൻ െഥോെോലം വ്യക്ി, കെോല്ലം, 

ഇംപ്രിന്റ് ബുക്റ്.
3. സുകുമോരൻ, എം., 1970, പോറ, തൃശ്ശൂര്, െറന്റ് ബുക്റ്.
4. സുകുമോരൻ, എം., 1971, അഴിമുഖം, കെോട്യം, േോഹിത്യപ്രവര്ത്െേഹ

െരണ േംഘം.
5. സുകുമോരൻ, എം., 1979, കശഷ്രിയ, കെോട്യം ഡി.േി ബുക്റ്.
6. സുകുമോരൻ, എം., 1994, ജനിതെം, തൃശ്ശൂര്, െറന്റ് ബുക്റ്.
7. സുകുമോരൻ, എം., 2004, ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ, തൃശ്ശൂര്, െറന്റ് ബുക്റ്.
8. സുകുമോരൻ, എം., 2012, എം. സുകുമോരകന് െഥെൾ േമ്പൂര്ണ്ണം, കെോട്യം, 

ഡി.േി. ബുക്റ്.
9. സുനിൽ, പി. ഇേയിടം. 2009. ദമിതം: ആധുനിെതോവോദത്ികന് രോഷ്ടധീ

യഅകബോധം, തിരുവനന്തപുരം, കെരേഭോഷോ ഇൻസ്റിറ്യൂട്റ്.

രമറിന ശജയായപ്
ഗകവഷെ

രേധീ കെരേവര്മ് കെോകേജറ്, തൃശ്ശൂര്.
marinjoy1@gmail.com



െെിണയം
ഉെല്പ്പുെയില് നിന്പ് ഒരുറച്ച േബ്ം

ദരനുഭവങ്ങളുകട ഒരു പര്രമോത്രം ജധീവിതം എന്നകപരിൽ അനു
ഭവിക്ോൻ വിധിക്കപ്പട് അന്തര്ജനങ്ങളുകട കവദനിപ്പിക്കുന്ന ചിത്ര
ങ്ങൾ മലയോേ േോഹിത്യത്ിൽ കനോവലുെേോയം നോടെങ്ങേോയം 
കചറുെഥെേോയം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്റ്. ഇത്രംകൃതിെേിൽ ഏറിയ 
പങ്കും ഉണ്ോയതറ് ആ േമുദോയത്ികല്ട് എഴുത്തുെോരിൽ നിന്നു 
തകന്നയോണറ്. (ലേിതോംബിെോ അന്തര്ജനം, വി.ടി.ഭട്തിരിപ്പോടറ്, 
എം.ആര്.ഭട്തിരിപ്പോടറ്, എം.പി.ഭട്തിരിപ്പോടറ് മുതലോയവര്).

നമ്പൂതിരി േമുദോയത്ിൽ നിലവിലിരുന്ന മേോര്ത്വിചോരം എന്ന 
ആചോരത്ികന് പശ്ോത്ലത്ിൽ മനുഷ്യോവസ്യകട—അതികല 
സ്തധീ ജിവിതത്ികന്—ദരിതപര്വ്ം ആകലഖനം കചയ്യുെയോണറ് 
1994-ൽ   പുറത്തു വന്ന ‘പരിണയം’ എന്ന ചലച്ിത്രത്ികന് തിരക്
ഥയിലൂകട എം.ടി.വോസുകദവൻ നോയര്. മനുഷ്യകന അവൻ ആര്ജി
കച്ടുത് േോംസ്ോരിെ നകവോത്ഥോനങ്ങേിൽനിന്നറ് നൂറ്ോണ്ടുെകേോേം 
പികന്നോട്ടിക്കുന്ന ആചോരസ്റവകൃതങ്ങളും അതികന കനര്ക്കുകനര് 
കനരികടണ്ി വരുക്ോൾ പ്രഖ്യോതമോയ േോമുദോയിെ േംഘടനെൾ 
കപറുന്ന ദൗര്ബ്ബല്യങ്ങളും യോഥോര്ത്ഥ്യ കബോധകത്ോകടയം ചരിത്ര
കബോധകത്ോകടയം ഈ തിരക്ഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. െഥയം െഥോ
പോത്രങ്ങളും േോകേല്ിെമോകണകേിലും മേോര്ത്വിചോരത്ികന് ചിട്െ
കേോടും ചട്ങ്ങുെകേോടും നധീതി പുലര്ത്ി ഗകവഷണബുദ്ികയോകട രചി
യ്കകപ്പട്തിനോൽ കെരേത്ികന് േോംസ്ോരിെചരിത്രത്ികലക്റ് ഒരു 
തിരിഞ്ഞു കനോട്ം എന്ന നിലയിലും രേകദ്യമോണറ് ഈ തിരക്ഥ.
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ആചോരങ്ങൾ തധീര്ക്കുന്ന െടുത് അേ്വോതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ിടയിൽകപ്പ
ട്റ് ഇരുട്ടുനിറഞെ ഉരൽപ്പുരെേികലക്റ് വലികച്റിയകപ്പട് ബ്രോഹ്മണ 
സ്തധീ മനസ്സുെൾ മിക്തും േ്വന്തം െര്മ്െലകത് മോത്രം പഴിയ്കോൻ 
പോെകപ്പട്ിരുന്നു. േ്വോതന്ത്ര്യത്ികന്യം അഭിമോനകബോധത്ികന്
യം കവേിച്ം അവരുകട മനസ്സുെേിൽ കതേിയിച്തറ് നമ്പൂതിരി േമു
ദോയത്ിനുള്ളിൽത്കന്ന നടന്ന പരിഷ്രണങ്ങേോയിരുന്നു. േ്വേമു
ദോയത്ിനുള്ളിൽ പുലരുന്ന ജധീര്ണതെകേ ജനമദ്്യത്ിൽ വിേിച്ചു 
പറയെയം അവ കുടഞ്ഞു െേഞെറ് ഒരു േ്വയം ചിെിത്സയ്കറ് സ്റധര്യം 
െോണിക്ോൻ േമൂഹകത്ോടറ് ആഹ്വോനം കചയ്യുെയം കചയ്വരോണറ് 
വി.ടി.ഭട്തിരിപ്പോടികനകപ്പോലുള്ളവര്. പ്രതികഷധിക്ോനും പ്രതികരോ
ധിക്ോനും സ്തധീേമൂഹത്ിനറ് അവര് പെര്ന്നു കെോടുത് ഊര്ജം 
കചറുതല്ലോയിരുന്നു. 

സ്യാര്ത്വിചയാെം
“ചരിത്രത്ിൽ എല്ലോക്ോലത്തും എല്ലോ േമൂഹത്ിലും അധിെോരി 

വര്ഗം ഉണ്ോയിരുന്നു. ആ വര്ഗ്ത്ികല്ട് സ്തധീെേോണറ് ഏറ്വം വലിയ 
ദരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകപോരുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും. െോരണം 
അധിെോരി വര്ഗത്ികല്ട് പുരുഷകന് സുഖേോമഗ്രി മോത്രമല്ല പ്രദ
ര്ശനവസ്തു കൂടിയോണറ് സ്തധീ. അവേിൽ അവകന് ഉടമസ്ോവെോശം 
നിലനിര് ത്ണം. അകപ്പോൾ േോധനം ജധീവനുള്ള വസ്തുവോകണകേി
ലും അതിനു േ്വോതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൂടോ.” അങ്ങകന ഒരധിെോരം 
അഥവോ കമധോവിത്ം സ്ോപിക്ലികന് അടയോേമോണറ് മേോര്ത് 
വിചോരം. 

ശകേരോചോര്യരുകടതോയി അറിയകപ്പടുന്ന സ്മൃതിനിയമങ്ങൾ തകന്ന 
ശകേരോചോര്യരോൽ രചിക്കപ്പട്തകല്ലന്ന വോദം നിലനികല്ക്കയോണറ് 
ആചോര്യെല്ിതം എന്ന കമൽവിലോേത്ിൽ കെരേത്ികല നമ്പൂതി
രിമോര് ഈ ചടങ്ങറ് നടത്ികപ്പോന്നതറ്. മേോര്ത്വിചോര നടപടിെൾ
ക്റ് ‘അടുക്േകദോഷശകേ’ (വ്യഭിചോരേംശയം) മോത്രം ധോരോേമോയിരു
ന്നു. ഒരു അന്തര്ജനകത്പ്പറ്ി ഗൃഹസ്നറ് (ഭര്ത്ോവിനറ്) വ്യഭിചോര
േംശയം കതോന്നിയോൽ അവകര മേോര്ത്വിചോരത്ിനറ് വികധയയോ
ക്കുെയം കുറ്ം കതേിയിക്കപ്പട്ോൽ േമുദോയഭ്ഷ്ടയോക്ി പുറംതള്ളുെ
യമോണറ് പതിവറ്. നിരപരോധിയോകണന്നറ് കബോധ്യകപ്പട്ോൽ ‘അഴിവറ് 
കചോല്ലൽ’ എന്ന ചടങ്ങിലൂകട കുറ്വിമുക്യോക്കുന്ന ഏര്പ്പോടും ഉണ്ോ
യിരുന്നു. എന്നോൽ വിചോരകവേയിൽ ആ സ്തധീ അനുഭവിച് കെോടിയ 
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ശോരധീരിെ മോനേിെ പധീഡനങ്ങൾക്റ് മറുപടിയില്ല. അകത േമയം 
നമ്പൂതിരിേമുദോയത്ികല പുരുഷന്ോരോവകട് കുത്ഴിഞെ സ്റലംഗി
െേ്വോതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു കപോരിെയം കചയ്തു. മേോര്ത്വിചോരം 
എന്ന ചടങ്ങറ് േ്വോര്ത്ഥനിഷ്മോയ പുരുഷകമധോവിത്വത്ികന് പ്രെട
നപരമോയ ഉകപോതറ്പന്നവം തോൻ അടിമയോക്ി വച്ിരുന്ന സ്തധീയകട 
േ്വത്വത്ിനുകമൽ തോൻ മോത്രമോണറ് പരമോധിെോരി എന്ന പുരുഷവര്
ഗത്ികന് പ്രഖ്യോപനവം മോത്രമല്ല, ചിന്തയിലും വോക്ിലും പ്രവൃത്ി
യിലും കവട് നമ്പൂതിരികയ മോത്രം ധ്യോനിച്ചു ജധീവിച്ചുകെോള്ളണകമന്നറ് 
അെോയികല േോധുക്ൾക്കുള്ള ഭധീഷണമോയ മുന്നറിയിപ്പും െല്നയം 
കൂടിയോണറ്. അെോയികല പോവം സ്തധീജന്ങ്ങൾക്റ് അനുഭവികക്ണ്ി
വന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതവം ക്രൂരവമോയ സ്മൃതി നിയമങ്ങേിൽ ഏറ്വം 
ഭധീെരമോയിരുന്നു മേോര്ത്വിചോരവം തുടര്ന്നുള്ള ഭ്ഷ്ം.

ചടങ്ങുകള്;
തകന് ഇല്ലത്തുള്ള ഒരു അന്തര്ജനത്ികന് ചോരിത്രശുദ്ിയിൽ 

ഗൃഹസ്നറ് േംശയം കതോന്നിയോൽ ആ വിവരം അയോൾ അ്ല
േഭയിൽ അറിയിക്കുന്നു. തുടര്ന്നറ് അയോളുകട ഇണങ്ങര് ഇല്ലത്തു
വന്നറ് അന്തര്ജനത്ികന് ദോേിമോകര കചോദ്യംകചയ്യുന്നു. ഇതിനറ് 
‘ദോേധീവിചോരം’ എന്നോണറ് പറയന്നതറ്. അതിലൂകട ഗൃഹസ്കന് 
േംശയത്ിനറ് അടിസ്ോനമുകണ്ന്നു െണ്ോൽ ആ സ്തധീകയ ഇല്ലത്തുത
കന്ന തടവിലോക്കുെയം െോവലിടുെയം കചയ്യുന്നു. ‘അഞ്ചോംപുരയിലോ 
ക് ൽ’എന്നോണറ് ഈ തടവിലോക്ലികന് കപരറ്. അന്നു മുതൽ 
‘േോധനം’ എന്നോണറ് ആ അന്തര്ജനം വിേിക്കപ്പടുന്നതറ്.

തുടര്ന്നറ് ഇണങ്ങകര ഒപ്പംകൂട്ി ഗൃഹനോഥൻ രോജോവികന മുഖം 
െോണിച്റ് വിധിപ്രെോരം മേോര്ത്വിചോരം നടത്ിത്രണം എന്ന
കപക്ഷിക്കുന്നു. രോജോവറ് കവദങ്ങേിലും സ്മൃതി-ശ്രുതി നിയമങ്ങേിലും 
പണ്ഡിതനോയ ഒരു സ്റവദിെനറ് (ഇയോൾ മേോര്ത്ൻ എന്നറിയകപ്പടു
ന്നു) വിചോരം നടത്ോൻ ഉത്രവറ് നൽകുന്നു. അകതോകട ‘മേോര്ത്വി
ചോരം’ ആരംഭിക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മമോയ കുറ്വിചോരണയോണറ് മേോര്ത്വിചോരം. മേോര്
ത്നു പുറകമ പണ്ഡിതന്ോരോയ നമ്പൂതിരിമോര് (മധീമോംേെര്), േഭോ 
പ്രതിനിധി (അെകക്ോയ്മ), രോജപ്രതിനിധി (പുറകക്ോയ്മ) എന്നിവരും 
കചര്ന്നതോണറ് മേോര്ത്വിചോര േംഘം. േോധനകത്കക്ോണ്റ് 
എന്തു വികധനയം േത്യം പറയിപ്പിച്റ് കുറ്ം കതേിയിക്കുെ. മേോര്
 ത്കന് ഉത്രവോദിത്മോണറ്. പ്രകലോഭനങ്ങളും വോഗ്ോനങ്ങളും 
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പരോജയകപ്പട്ോൽ ദണ്ഡനമുറെൾ തുടങ്ങും. ആകരോപിതയോയ സ്തധീകയ 
പട്ിണിയ്കിടുെ, മുറിയികലക്റ് വിഷജന്തുക്കേ െയറ്ിവിടുെ, 
പോയയിൽ ചുരുട്ി മുെേിൽ നിന്നറ് തോകഴക്റ് ഉരുട്ടുെ എന്നിവ ദണ്ഡന 
മുറെേിൽ ചിലതോണറ്.

കുറ്ം േമ്തിച്ചുെഴിഞെോൽ പികന്ന േംേര്ഗത്ികന് വിശദോംശ
ങ്ങൾ അകന്വഷിക്കും. ജോരൻ ആരറ്, േംേര്ഗം നടന്ന സ്ലം, േമയം, 
േോഹചര്യം മുതലോയ എല്ലോ വിശദോംശങ്ങളും വിചോരേംഘം കചോദി
ച്റിയം. ആവശ്യകമകേിൽ പുറകമനിന്നും വിവരങ്ങൾ കതടും. ‘ബഹി
ര്വിചോരം’ എന്നോണറ് ഇതിനു കപരറ്. അതികനോടെം ആ കപൺകുട്ി
യകട ആത്ബലം മുഴുവൻ നഷ്ടമോയിരിക്കും. വിശദമോയ കുറ്േമ്തം 
ലഭിക്കുന്നകതോകട വിചോരം അവേോനിപ്പിക്കും.

വിചോര വിവരങ്ങൾ രോജോവികന അറിയിച്റ് അനുവോദം വോങ്ങി 
മേോര്ത്ൻ േ്വരൂപം കചോല്ലൽ നടത്തുന്നു. തുടര്ന്നറ് വ്യഭിചോര ശകേ 
കതേിയിക്കപ്പട് സ്തധീയം അവളുമോയി ബന്ധം പുലര്ത്ിയ പുരുഷന്ോ
രും േ്വേമുദോയത്ിൽ നിന്നും കുടുംബത്ിൽ നിന്നും ഭ്ഷ്ടോക്കപ്പടു
ന്നു. ഭ്ഷ്ടയോക്കപ്പട് സ്തധീെളുകട പിന്നധീടുള്ള ജധീവിതം പരമദയനധീയ
മോണറ്. ഉദെ വികേദം നടത്ി മറക്കുട ചവിട്ികപ്പോേിച്റ് അവകര പടി
െടത്തുന്നു. പിഴപ്പിച്യോൾ ഏകറ്ടുക്ോൻ തയ്ോറോയോൽ അയോകേോകടോ
പ്പം കപോെോം. അകല്ലകേിൽ പടിപ്പുരയ്ക്കു പുറത്തു െോമക്ണ്ണുമോയി െോത്തു 
നില്ക്കുന്ന ഏകതകേിലും വിജോതധീയകന് ഇരയോവോം.

തിെക്ഥ:
കെരേത്ിൽ നൂറ്ോണ്ടുെേോയി നിലനിന്ന ഈ ആചോരത്ി

കന് വിശദോംശങ്ങകേ കൃത്യതകയോകട പിൻതുടരുന്ന രചനയോണറ് 
‘പരിണയം’ എന്ന തിരക്ഥ. നമ്പൂതിരിമോരുകട ഇടയിൽ ആഢ്യത്വ
വം പ്രഭുത്വവംകെോണ്റ് കപരുകെട് പോലക്കുന്നത്തു മനയികല വൃദ്നോയ 
നമ്പൂതിരി ദോരിദ്്യം മുതലോക്ിയോണറ് െിഴകക്ടത്തു മനയികല 
പതിനോറു തിെയോത് കപൺെിടോവറ് നകങ്ങലികയ മൂന്നോം കവേിയോ
ക്ിയതറ്. വലിയ ആകത്മോരുകടയം കചറിയ ആകത്മോരുകടയം പരി
ഹേിക്ലുെൾക്ിടയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്ത്ിനു ലഭികയ്കണ്ടുന്ന പരി
ഗണനെകേോന്നും ഭര്ത്ോവിൽ നികന്നോ ഭര്തൃഗൃഹത്ിൽ നികന്നോ 
െിട്ോകത അവൾ െഴിയന്നു. തകന്നക്ോൾ പ്രോയമുള്ള മരുമെകന് 
മുന്നിൽ വിനധീതനോയി നില്ക്കുന്ന ദരിദ്നോയ െിഴകക്ടത്റ് നമ്പൂതിരി
കയോടറ് അവളുകട ഭര്ത്ോവറ് പറയന്ന വോക്കുെേിൽ നിന്നറ് അവൾ അനു
ഭവിക്കുന്ന അവഗണന വ്യക്മോണറ്.
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പോലക്കുന്നം: “ആവോം, െിഴകക്ടം, ന്നോൽ ഉള്ള വസുതയ
കല്ല പറയണ്ടു. മൂന്നോമകതോന്നുംകൂടി വന്നകപ്പോൾ വടകക്കക്ട്ികല 
കെോലോഹലം കൂടധീകന്നോരു ഗുകണണ്യിട്ടുള്ളൂ. കവണ്ിരറ്ന്നില്ലോന്നറ് 
ഇപ്പേോ കതോന്നറ്ണറ്”! (േധീൻ-18)

കവേി െഴിഞെറ് അധിെനോൾ െഴിയം മുക് വൃദ്നോയ പോലക്കു
ന്നം മരിക്കുന്നു. അതും നകങ്ങലി െോലുകുത്ിയതികന് കദോഷമോയി 
ചോര്ത്കപ്പട്ടു. ആചോരപ്രെോരം അവളുകട തോലിചരടറുക്കുന്നു.

ലഭിച്ിരുന്ന അല്ം കവേിച്ംകൂടി നികഷധിയ്കകപ്പട് വിധവോ 
ജധീവിതം. പുസ്തെവോയനയം െലോേ്വോദനവം വശമോയിരുന്ന നകങ്ങ
ലിക്റ് അതികനോന്നും അവേരമില്ലോകത ഇരുട്ടും മോറോലയം തിങ്ങിയ 
മുറിെൾ മോത്രം അഭയമോയി. ആയികടകയോന്നറ് മനയ്കകല കുഞ്ചുണ്ണി
യകട സുഹൃത്തും െഥെേി നടനുമോയ മോധവനുമോയി നകങ്ങലി പരി
ചയത്ിലോകുന്നതും ആ പരിചയം പ്രണയത്ികലക്റ് വേരുന്നതും. 
േോഹചര്യങ്ങളുകടയം ശോരധീരിെ മോനേിെ കപ്രരണെളുകടയം േമ്
ര്ദ്ത്ിൽ നകങ്ങലി മോധവകന തകന് അറയിൽ േ്വധീെരിക്കുന്നു. 
അയോളുമോയി ശോരധീരിെമോയി ബന്ധകപ്പടുന്നു. അവൾ ഗര്ഭിണിയോ
കുെയം അഞ്ചോംപുരയിലോക്കപ്പടുെയം െോരണവരുകട അകപക്ഷപ്ര
െോരം മേോര്ത് വിചോരം നടക്കുെയം കചയ്യുന്നു.

പിഴപ്പിച്തോരറ് എന്ന കചോദ്യത്ിനറ് നകങ്ങലി മറുപടികയോന്നും 
പറഞെില്ല. വിചോരം ദിവേങ്ങകേോേം നധീണ്ടു. പട്ിണി മുതലോയ ദണ്ഡ
നമുറെൾ േ്വധീെരിക്കപ്പട്ടു. പകക്ഷ അവൾ ശബ്ിച്ില്ല. ഒരു പോതിരോ
ത്രിയിൽ ആരുകടയം െണ്ണികല്ടോകത മോധവൻ കുത്ഴിയകട േമധീ
പകമത്തുന്നു. അവൾ സ്റദന്യവം ക്ഷധീണവം മറന്നറ് ഉത്സോഹകത്ോകട 
എഴുകന്നല്ക്കുന്നു. വോതിൽ കവട്ികപ്പോേിച്റ് തകന്ന രക്ഷകപ്പടുത്ി എവികട
കയ്കകേിലും കെോണ്ടു കപോകൂ എന്നറ് പറയന്നു. പകക്ഷ അതിനോയിരുന്നി
ല്ല മോധവൻ വന്നതറ്. തകന്ന രക്ഷിക്ണകമന്നറ് പറയോൻ. തകന് കപരറ് 
മേോര്ത് വിചോര േംഘകത്ോടു പറഞെറ് െലോെോരനോയി വേരോ
നുേേ തകന് കമോഹങ്ങൾ തെര്ക്രുകതന്നു പറയോൻ. േ്വോര്ത്ഥിയോയ 
അയോൾക്റ് തോൻമൂലം തെര്ന്ന ഒരു കപൺെിടോവികന് ജധീവിതം 
പ്രശ്നമോകുന്നകതയില്ല.

തോൻ വഞ്ചിയ്കകപ്പട്തറ് തിരിച്റിഞെ നകങ്ങലിക്റ് അകതോകട അതു
വകരയില്ലോതിരുന്ന ഒരു ആത്സ്റധര്യം സ്റെവരുന്നു. മോധവകന് കപരറ് 
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തോൻ പറയികല്ലന്നറ് അവൾ അയോൾക്കുറപ്പു കെോടുക്കുന്നു. അതു വിശ്വേി
ക്ോകമോ എന്ന ഭോവത്ിൽ ദയനധീയനോയി നിന്ന മോധവകനോടറ് അവൾ 
പറയന്നു. (ദഃഖകമോതുക്ിയ ഒരു കനര്ത് ചിരികയോകട) “മോധവകന് 
വൻ കവഷങ്ങകേോന്നും െോണോൻ േോധിച്ിട്ില്ല. കമോഹംണ്ോയിരുന്നൂ
ച്ോലും. ഇകപ്പോൾ ഭധീരുകവഷം െണ്ടു. വേകര നന്നോയി! (കപട്ന്നറ് ക്രുദ്
യോയി) മോധവനറ് കപോവോം! െടന്നു കപോവോൻ”! (േധീൻ-64)

കനേഹിച് പുരുഷകന് വഞ്ചന തിരിച്റിഞെ കപണ്ണികന് ആത് 
കരോഷവം തകന്നോടു തകന്ന കതോന്നിയ കവറുപ്പും നകങ്ങലിയകട വോക്കു
െേിലുണ്റ്. പിഴപ്പിച്വര് ആകരോകക് എന്ന മേോര്ത്കന് ആവര്ത്ി
ച്ചുേേ കചോദ്യങ്ങൾക്റ് അവൾ കുഞെിക്ോേികയോടറ് പറകഞെല്ിക്കുന്ന 
മറുപടിയിലും ഇതു വ്യക്മോണറ്.

“പറകഞെക്കു പലരും. കപകരോര്മ്യില്ല. ആയിരം കപരുണ്ോവ
ക്ോൾ ഓര്മ് വരില്ല എന്നുകൂടി പറകഞെക്കൂ” (േധീൻ-65)

തുടര്ന്നറ് അവൾ പടിയടച്റ് പുറത്ോക്കപ്പടുന്നു. പടിപ്പുരയ്ക്കു പുറത്റ് 
െോമത്ികന് െഴുെൻെണ്ണുമോയി നില്ക്കുന്നവരിൽനിന്നറ് മോതുവം പിന്നധീടറ് 
അവികടകയത്തുന്ന കുഞ്ചുണ്ണിയം അവകേ രക്ഷിക്കുന്നു. കുഞ്ചുണ്ണി തയ്ോ
റോക്കുന്ന തോമേസ്ലത്റ് അവൾ തോമേിക്ോൻ തുടങ്ങുന്നു. അതി
കന്കപരിൽ േമുദോയപരിഷ്രണേംഘടനയിൽനിന്നറ് അയോൾ 
പുറത്ോകുന്നു.

മോധവനറ് അരങ്ങുെൾ പിഴയ്ക്കുന്നു. കതറ്റു കചയ്തു എന്ന കബോധംകെോണ്റ് 
വധീര്പ്പുമുട്ി, നകങ്ങലികയയം അവളുകട വയറ്ിൽ വേരുന്ന കുഞെികന് 
പിതൃത്വവം േ്വധീെരിച്ചുകെോണ്റ് കതറ്റു തിരുത്ോൻ തയ്ോറോയി 
കുടിലിനു പുറത്തുവന്നു നില്ക്കുന്ന മോധവൻ കെൾകക് നകങ്ങലി കുഞ്ചുണ്ണി
കയോടോയി പറയന്നു: “അതിനറ് അഛേനില്ല ... ... നിര്ബ്ബന്ധമോകണകേിൽ 
പറകഞെക്കു, നേൻ! അകല്ലകേിൽ അര്ജ്ജുനൻ, അകല്ലകേിൽ ഭധീമൻ” 
ആ ശബ്ം തുടരുന്നു: “കനേഹത്ികന് െോര്യം പുറത്റ് പകറണതറ് കെട്ടു. 
എനിക്കും കനേഹം കതോന്നിയിരുന്നു... അതു അരങ്ങത്തുെണ് ഏകതോ 
വധീരനോയെകനോടോയിരുന്നു എന്നറ് (pause) പികന്നയോണറ് മനസ്ിലോ
യതറ്. ഈ മോധവനോയിരുന്നില്ല. നിശ്യം”. (േധീൻ-74) മോധവനറ് 
ആ നിശ്യദോര്ഢ്യത്ിനറ് മുന്നിൽ നിന്നറ് തിരിച്ചു കപോകെണ്ിവന്നു. 
നകങ്ങലി നനഞെ െണ്ണുെൾ തുടച്റ് മന്ദഹേിക്കുെയം േ്വോരേയ 
ജധീവിതത്ികന് ചിഹ്നമോയി ഒരു നൂലിഴ ചര്ക്യിൽ നൂൽക്ോൻ തുട
ങ്ങുെയം കചയ്യുക്ോൾ തിരക്ഥ അവേോനിക്കുന്നു.
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സ്തീ ്വേതവേം സ്ഥയാെിക്കുന്നു: 
1994-ൽ തിരക്ഥയ്ക്കുേേ കദശധീയ പുരസ്കോരം മലയോേത്ികലത്ി

ച് ‘പരിണയം’ സൂക്ഷ്മമോയ ചരിത്രകബോധകത്ോകട രചിയ്കകപ്പട്തോണറ്. 
ഒരു െോലഘട്ത്ിൽ തധീര്ത്തും അപമോനവധീെരിക്കപ്പട് നമ്പൂതിരി 
സ്തധീജധീവിതത്ികന് കനര്ചിത്രമോണതറ്. േ്വന്തമോയി അസ്തിത്വം 
എകന്നോന്നുണ്റ് എന്നുകപോലും കബോധ്യമില്ലോതിരുന്ന ഒരു സ്തധീേമൂ
ഹകത് േഹോനുഭൂതികയോകട കനോക്ിക്ോണുന്നു എഴുത്തുെോരൻ. 
തങ്ങൾക്റ് വന്നുകപടുന്ന ദരിതങ്ങൾ മുഴുവൻ മുജന് പോപങ്ങളുകട 
െലമോയം സുകൃതക്ഷയമോയം വന്ന അനിവോര്യതയോകണന്നറ് െരുതി 
ശിരസ്ോ വഹിയ്കോൻ പോെകപ്പട്വരോയിരുന്നു ഇവിടുകത് നമ്പൂതിരി 
സ്തധീെൾ. അവര് അല്മോകയകേിലും ചിന്തിക്ോൻ തുടങ്ങിയതും പ്രതിെ
രിക്ോൻ തുടങ്ങിയതും വി.ടി ഭട്തിരിപ്പോടികന്യം മറ്റും േോമൂഹിെപ
രിഷ്രണ രേമങ്ങളുകട ചൂടിൽ നിന്നു കെോണ്ോണറ്. ആ െോലഘട്കത് 
തിരശ്ശധീലയിൽ പുനരോവിഷ്രിക്ോൻ രേമിക്കുന്ന ഈ തിരക്ഥയികല 
നോയിെയം വ്യത്യസ്തയല്ല.

അക്ോലകത് േോധോരണ അന്തര്ജനങ്ങകേകപ്പോകല നിരക്ഷര
യല്ല നകങ്ങലി. ദരിദ്മോയ ഒരു ഇല്ലകത് കപൺെിടോവോയിരുന്നിട്ടും 
അവൾ േോഹിത്യവം െലയം പഠിച്ചു. വോയിക്ോനും െലോേ്യഷ്ടിെൾ 
ആേ്വദിക്ോനും അവേരങ്ങൾ െിട്ോതിരുന്നിട്ടും അവൾ അതിനു 
കവണ്ി കെോതിച്ചു. സുന്ദരിയം വിദഷിയമോയ പതിനോററ് തിെയോത് 
ആ കപൺകുട്ിയകട ജധീവിതത്ികല എല്ലോ പ്രതധീക്ഷെകേയം കെടു
ത്ിക്േയന്നതോയിരുന്നു അവളുകട വിവോഹം. വിവോഹരോത്രിയിൽ 
അഛേകന് പ്രോയമുേേ വരൻ അവകേ േമധീപിക്കുന്ന രംഗം വിവോഹം 
എങ്ങകന ഒരു സ്തധീയകട ജധീവിതത്ിൽ ദരന്തമോകും എന്നതികന്യം 
േ്ന്ന ബ്രോഹ്മണരികല പുരുഷവര്ഗത്ികന് ജധീര്ണിച് സ്റലംഗിെ 
അരോജെത്വത്ികന്യം സൂചനയോണറ്: “................. അകദ്ഹത്ികന് 
ചലനങ്ങേിൽ കപ്രമകമോ നവവരകന് അനുനയകമോ ഇല്ല. തനിക്വെോ
ശകപ്പട്തറ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഉപകയോഗകപ്പടുത്ോം എന്ന പ്രോകയോഗിെ 
ചിന്തമോത്രം. നിലവിേക്ിൽത്കന്ന െണ്ണുനട്ിരിക്കുന്ന അവളുകട 
ശരധീരത്ിൽ അയോൾ എകന്തോകക്കയോ പരോ്രമം െോണിക്കുന്നുണ്റ്. 
വധുവികന് ലജയല്ല, ഭയം. പ്രതധീക്ഷയല്ല, അറപ്പറ്. പുേയന്ന വിേക്കു 
തിരിെൾ. െട്ിലികന് കമലോപ്പികല രേക്കുടുക്െൾ (േധീൻ-14).

ഭോര്യ എന്ന പദവി െിട്ിയതികന് കപരിൽ ചവിട്ടും കതോഴിയം തരോ
ൻകവണ്ി മോത്രമോയി ഒരോൾ കവണ്ന്നു കവച് മോതു (അവൾ നമ്പൂതിരി 
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സ്തധീയല്ല പരിചോരിെയോണറ്) എന്ന െഥോപോത്രം നകങ്ങലിയകട ജധീവി
തത്ികന് മറുധ്രുവത്ികലകന്നോണം െഥയിലുണ്റ്. ഭര്ത്ോവികനക്കുറി
ച്റ്: “ചത്ികട്ോന്നൂല്യ. അകട്യൻ ആ അരേധീെരത്ികന ആട്ികപ്പോറ
ത്ോക്ി.” (േധീൻ-15) എന്നുേേ മോതുവികന് വോക്കുെൾ നകങ്ങലിക്റ് 
േകേല്ിക്ോനും ആവന്നതല്ല.

തോൻ കനേഹിച് മോധവൻ തകന്ന േ്വന്തം ജധീവിതത്ികലക്റ് ക്ഷ
ണിച്ചുകെോണ്ടുകപോകും എന്നറ് ഒരു പോതിരോത്രിയിൽ ഉരൽപുരയകട 
പുറത്റ് അയോൾ ഒരു ഭധീരുവികനകപ്പോകല പതുങ്ങികയത്തുന്നതുവകര 
അവൾ പ്രതധീക്ഷിച്ിരുന്നു. ആ വരകവോകട അയോൾ കമോഹിച്തറ് 
തകന് ശരധീരം മോത്രമോയിരുന്നു എന്നവൾക്കു മനസ്ിലോയി. അതുണ്ോ
ക്ിയ നധീറ്റുന്ന കവദനയിൽനിന്നറ് െടഞ്ഞുണ്ോക്ിയ െരുത്തുമോയോണറ് 
അവൾ മേോര്ത്വിചോരേംഘകത് പിന്നധീടറ് കനരിടുന്നതറ്. അതറ് 
കപണ്ണികന പലവിധത്ിലും ചതിയികല്ടുത്തുന്ന മോധവനും പോലക്കു
ന്നവം ഉൾകപ്പകടയള്ള പുരുഷവര്ഗകത്ോടുള്ള പുഛേം ഉള്ളടക്ിയതു
മോണറ്. അതുവകര നിശ്ശബ്മോയിരുന്ന ഉരല്രയികല േോധനം അന്നോ
ദ്യമോയി ശബ്ിച്ചു.

“മേോര്ത്ൻ: കുറ്ം കചയ്ിട്ടുകണ്ോ എന്നോണറ് കചോദ്യം
മറുപടി: ഇല്ല
വധീണ്ടും മേോര്ത്ൻ പരുങ്ങുന്നു.
മേോര്ത്ൻ: ഗര്ഭിണിയോണറ് എന്നു കെൾക്കുന്നതിൽ േത്യോവസ് 
ഇല്ല എന്നോകണോ േോധനം പറയന്നതറ്. കചോദിക്റ് കപകണ്ണ 
േകങ്ങലിക്കുട്ി: േത്യമോണറ്.
എല്ലോവര്ക്കും ആശ്വോേം, േകന്തോഷം. 
മേോര്ത്ൻ വിജയഭോവത്ിൽ: രേദ്ിക്ണികല്ല? (േംഘക്ോകരോടറ്) 
കുറ്ം കചയ്ിട്ില്ല എന്നോണറ് നകട പറഞെതറ്.
നങ്ങലിക്കുട്ി: കുറ്ം കചയ്ിട്ില്ല എന്നോണറ് ഇപ്പളും പറയന്നതറ് 
മേോര്ത്ൻ പരുങ്ങുന്നു.
മേോര്ത്ൻ: േോധനം ഗര്ഭിണിയകല്ല എന്നറ് കചോദ്യം?
നകങ്ങലി: അകത എന്നുഉത്രം. 
(െയര്ത്റ്) മേോര്ത്ൻ: അകതോരു കുറ്മല്ലോന്നറ് കതോന്നുന്നുകണ്ോ? 
നകങ്ങലി: ഗര്ഭമുണ്ോവം, പ്രേവിക്കും, സ്തധീെകേ സൃഷ്ടിച്തറ് അങ്ങ
കനയകല്ല? അകതോരു കുറ്ോയിട്റ് കതോന്നിയിട്ില്ല.
മേോര്ത്ൻ പരുങ്ങുന്നു.
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പികന്ന ആകലോചനകയോകട ഒരു കചോദ്യം ശരിക്കുംെിട്ി എന്ന 
ആത്വിശ്വോേത്ിൽ,
മേോര്ത്ൻ: വിധവെൾ ഗര്ഭിണിെേോെോറില്ല. എന്നറ് പ്രകൃതി നിയമ
മുണ്റ്, കദവനിയമവമുണ്റ്.
അെത്റ് നകങ്ങലിക്കുട്ിയകട മുഖത്റ് കരോഷം പടരുന്നു.
ശബ്ം: (േോവധോനത്ിൽ) പുരോണകമോകക് മറകന്നോ പണ്ഡിത
ന്ോര്. കവദം സൃഷ്ടിച് വ്യോേമുനി പുകത്രോല്ോദനം നടത്ിയതറ് 
വിധവെേിലകല്ല?
േംഘം പരുങ്ങുന്നു. (േധീൻ -65)

ഇകതോരു കുറ്േമ്തമല്ല. ഒരു കപോട്ികത്റിയോണറ്. നൂറ്ോണ്ടുെ
േോയി പലയിടങ്ങേിൽ അമര്ത്ിയ കവദനെൾക്റ് ഒരിടത്തുണ്ോയ 
കപോട്ികത്റി. കപണ്ണികന തനിക്റ് ഉപകയോഗിക്ോവന്ന അകനെം 
ഉപെരണങ്ങേികലോന്നോയി മോത്രം െോണുന്ന വിലകുറഞെ ആൺ 
മനസ്സുെൾക്കു കനകരയള്ളതറ്.

കുഞ്ചുണെി: പ്രതിശഷധത്ിരറെ ആണ്്വേെം
േ്വേമുദോയത്ികല സ്തധീെകേ അവരുകട നരെജധീവിതത്ിൽനി

ന്നറ് െരെയറ്ോൻ മുൻസ്റെകയടുത് അക്ോലകത് പരിഷ്ോകരച്ഛുക്
േോയ നമ്പൂതിരി യവോക്ളുകട പ്രതിനിധിയോണറ് തിരക്ഥയികല 
പ്രമുഖ െഥോപോത്രമോയ കുഞ്ചുണ്ണി. നകങ്ങലിയകട ഭര്ത്ോവോയ പോല
ക്കുന്നത്തു നമ്പൂതിരിക്റ് ഒന്നോംകവേിയിലുണ്ോയ മെൻ.

വിധവോവിവോഹവംമറ്റും പ്രോകയോഗിെതലത്ിൽ വരണകമന്നറ് 
തധീവ്രമോയി അഭിലഷിക്കുന്ന കുഞ്ചുണ്ണി സ്തധീകയ ബഹുമോനിക്കുെയം 
േ്വന്തം െഴിവെൾ പുറത്തുകെോണ്ടുവരോൻ ഓകരോ സ്തധീയം രേമിക്ണ
കമന്നറ് വോദിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. (തോഴ്നജോതിയിൽകപട് ഒരു കപൺകു
ട്ികയ വിവോഹംെഴിക്ോൻ നിശ്യിച്ിരിക്കുെയോണറ് അയോൾ). നമ്പൂ
തിരിക്കുട്ിെൾക്റ് പഠിക്ോൻ സ്കൂളുണ്ോക്ോൻ അയോൾ യോചനോയോത്ര 
നടത്തുന്നു. “ഓ ത്റ് കമകല്ട്ടും െധീഴ്പട്ടും കചോല്ലോനറിയന്ന നമ്പൂതിരിക്റ് 
പോട്ശ്ശധീട്ിൽ ഒപ്പിടോനറിയില്ല. അതിനോണറ് വിദ്യോലയം.”(േധീൻ 17) 
അതോണറ് അയോളുകട െോഴ്ചപ്പോടറ്.

തനിക്റ് മറ്ോകരോ ഒരുക്ിവച് ദര്വിധികയ നിരോെരിക്ോൻ നകങ്ങ
ലിക്റ് ഊര്ജമോയതറ് കുഞ്ചുണ്ണിയകട ആശയങ്ങളും േോമധീപ്യവ
മോണറ്. േോമൂഹ്യപരിഷ്രണരേമങ്ങകേക്കുറിച്റ് തനികക്ോന്നുമറിയില്ല 
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എന്നു പറയന്ന നകങ്ങലികയോടറ് അയോൾ കചോദിക്കുന്നു; “എകന്നല്ലോ
വരും പറയന്നതോണറ് കതറ്റ്. അറിയണം. കവണ് േമയത്റ് കവണ്തു 
പറയോൻ തയ്ോറോവണം എന്തോ ഇല്ലകത് കപൺെിടോങ്ങളുകട മോത്രം 
വോയിൽ കെോഴുവോകണോ?” (േധീൻ-17). ഒരു നമ്പൂതിരി സ്തധീയകട 
സ്റവധവ്യത്ികന് ദരിതങ്ങൾ കപറി നില്ക്കുന്ന നകങ്ങലിക്റ് അത്ഭുതവം 
ആശ്വോേവം പ്രതധീക്ഷയമോയി അയോൾ ഒരിക്ൽ പറഞ്ഞു: “വിറയ്ക്കുന്ന 
വിരലുെൾകെോണ്റ് ഒരു വ്യദ്ൻ കെട്ിയ ചരടറ് അറുത്തുെേഞ്ഞു എന്നു 
വച്റ്... (വധീണ്ടും നിര്ത്തുന്നു) എന്തോ പകറണ്തറ് എന്നറിഞ്ഞൂടോ. ചുരു
ക്ത്ിൽ ഈ ജധീവിതം ഇനി വ്യര്ത്ഥം എന്നറ് ഒരിക്ലും കതോന്നരുതറ്. 
എകന് ഒരകപക്ഷയോണറ്” (േധീൻ 53).

“എല്ലോം മറക്ോൻ രേമിക്കും കപോകല പികന്ന അവൾ ചര്ക്യിൽ 
നൂൽനൂൽക്ോൻ തുടങ്ങുന്നു. േ്വോരേയജധീവിതത്ികന് ഒരു നൂലിഴ 
നധീണ്ടു നധീണ്ടു വരുന്നു” (േധീൻ-74) എന്ന ദ്യശ്യത്ിലോണറ് തിരക്ഥ 
അവേോനിക്കുന്നതറ്. അതറ് ഒരു ഒടുക്മല്ല. തുടക്മോണറ്. ഒടുങ്ങുമോയി
രുന്ന ഒരു സ്തധീജന്ം തുടങ്ങുെയോണറ്. േ്വന്തം വിധി നിശ്യിക്ോനുേേ 
അധിെോരം അവൾ തകന്ന െയ്ടക്കുെയോണറ്.
്ഹയായക ഗ്രന്ഥങ്ങള്:-
1. എം.ടി യകട തിരക്ഥെൾ: എം.ടി വോസുകദവൻ നോയര്, ഡി.േി ബുക്റ് 

(വോല്യം-4).
2. കുറികയടത്തുതോത്രധീവിചോരത്ികന് െോണോപ്പുറങ്ങൾ—മോത്യഭൂമി ബുക്റ്.
3. കെരേ േംസ്ോര ചരിത്ര നിഘണ്ടു—കെരേ ഭോഷോ ഇൻസ്റിറ്യൂട്റ്.
4. അവേോനകത് മേോര്ത്വിചോരം—എ.എം.എൻ.ചോെ്യോര്,േോംസ്ോരിെ പ്ര

േിദ്ധീെരണ വകുപ്പറ്, കെരേ േര്ക്ോര്.

എം. െയാമചന്ദ്രന െിളള
അേിസ്റന്റ് കപ്രോെേര്

മലയോേവിഭോഗം
കെ.കെ.ടി.എം.ഗവൺകമന്റ് കെോകേജറ്

പുല്ലൂറ്റ് കെോടുങ്ങല്ലൂര്. ramakripa72@ gmail.com



അധികയാെ പ്രതിശെയാധങ്ങളുരട 
ആവിഷ്കയാെം

—അഭിജ്യാന േയാകുന്തളത്ില്

മഹോഭോരതത്ിൽ നിന്നുദ്ധൃതമോയ െോേിദോേകന് ശോകുന്തേം 
െവിയകട ഭോവനോചോതുര്യംകെോണ്ടും േഹൃദയഹൃദയോഹ്ോദദോയി
നിയം അതിലുപരി ഉപമോത്െവമോകണന്നതറ് തധീര്ത്തും യോദൃഛേിെ
മോണറ്. രോജോധിെോരകത് കചറുത്തു നില്ിലൂകട ആവിഷ്കൃതമോക്കുന്ന 
ഒരു കൃതികയന്ന നിലയിൽ അഭിജ്ോന ശോകുന്തേകത് വിവക്ഷി
ക്ോം. ഈ നോടെത്ിലൂകട േഞ്ചരിക്കുക്ോൾ, രണ്ടു വിധത്ിലുള്ള 
അധിെോരങ്ങൾ ദൃശ്യമോണറ്. ഒരു രോജോവിനറ് തകന് പ്രജയ്ക്കു കമലുള്ള 
രോജോധിെോരവം മകററോന്നറ് പുരുഷകമധോവിത്വത്ികന് അധിെോരവം. 
അന്നറ് നിലനിന്നിരുന്ന േോമൂഹിെോചോരങ്ങളും വ്യവസ്ിതിയം ഈ 
കൃതി രൂപം കെോള്ളുന്നതിൽ കഹതുവോകണന്നിരുന്നോലും ധര്മ്പോല
െനോയ രോജോവറ് തകന്ന വിസ്മൃതിയിലോണ്തറ് തിെച്ചും േ്വോഭോവിെമോ
യിരിക്കുകമോ? ധര്മ്ത്ിലൂന്നി, നോഗരിെതയകട കപോള്ളയോയ െോഴ്ച
പ്പോടുെേില്ലോകത, ആരണ്യത്ിൽ വേിച്തു കെോണ്ോവോം, വോക്ികന 
േത്യമോയിക്ണ് ആ െണ്വപുത്രി തകന്അഭിലോഷ നിവൃത്ിക്ോയി 
ധര്മ്ം മോത്രമോധോരകമന്നറ് നിനച്റ് ഗോന്ധര്വ് വിധി പ്രെോരം ദഷ്യന്ത
കനന്ന വ്യക്ികയ കവട്തറ് എന്നോണറ് െോേിദോേ പക്ഷം. വനകജ്യോ
ത്സ്നകയകപ്പോലും തകന് കേോദരിയോയി െണക്ോക്ിയ ശകുന്തേ, ചോപ
ല്യകമകന്തന്നറിയോത് കപൺെിടോവറ്, എന്തിനോയിരിക്ണം ഗുരു
സ്ോനധീയരോയവരുകട അനുവോദം കപോലുമില്ലോകത േ്വയം അടിയറ 
കവച്തറ്. അതും തകന് േന്തതിയോൽ രോജോധിെോരത്ികന് പ്രൗഢി 
പ്രോപ്തമോക്ോം എകന്നോര്ത്ോവണം. ദഷ്യന്തകനന്ന െഥോപോത്രവം, 
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തകന് വംശം നിലനിര്ത്തുന്നതിനറ് കവണ്ി മോത്രമോണറ് ‘ശകുന്തേ’കയ 
കവൾക്ോൻ തയ്ോറോയതറ്. 

മഹോഭോരതത്ികല ശോകുന്തകേോപോഖ്യോനത്ിൽ, പറയോകത 
വിട്ടുകപോയ പല െോര്യങ്ങളും രോജോവികന് ധര്മ്ത്ിൽ മോത്രമുറച്റ്—
അധിെോരഭോവങ്ങേിൽ നിന്നും കവറിട്റ്—മനുഷ്യമനസ്ികന് ചിന്തകയ 
ഉണര്ത്തുന്നതിൽ െോേിദോേൻ രേദ്ിച്ിരുന്നുകവന്നറ് മനസ്ിലോക്ോം. 
ദഷ്യന്തൻ, തോൻ രോജോവോകണന്ന അധിെോരത്ോലോണറ് ‘േെോമോയോഃ
േെോകമന നിര്മ്കന്ത്രോ രഹേി - സ്മൃതഃ’ എന്ന വിധിപ്രെോരം ശകുന്ത
േകയ കവട്തറ് : തദവേരത്ിൽ, തകന് ആഗ്രഹനിവൃത്ിക്കുകവണ്ി, 
േ്വരോജ്യം വകര വോഗ്ോനം കചയ്യുെയണ്ോയി. 

‘അേംശയം ക്ഷത്രപരിഗ്രഹക്ഷമോ
യ ദോര്യമേ്യോഭിലോക്ഷികമ മനം
േതോം ഹി േകന്ദഹപകദഷു വസ്തുഷു
പ്രമോണമന്തഃെരണപ്രവൃത്യഃ’
ഈ കശ്ോെത്ിലൂകട ശകുന്തേ ക്ഷത്രിയനു കവൾക്ോവന്നവേോകണ

ന്നറ് രോജോവറ് അേംശയം സ്ോപിക്കുന്നു. െോരണം, ശകേയള്ള വിഷയ
ത്ിൽ, മനസ്ികന് വൃത്ിെേോണറ് നമുക്റ് പ്രമോണമോയിട്ടുള്ളതറ്. 

പിന്നധീടറ് അനസൂയ-പ്രിയംവദമോര് ഭ്മരങ്ങേോൽ ആ്രമിക്കപ്പട് 
തങ്ങളുകട േഖികയോടറ് രോജോവോയ ദഷ്യന്തനോണറ് തകപോവനങ്ങകേ 
രക്ഷിപ്പോൻ നികയോഗിക്കപ്പട്ിരിക്കുന്നതറ് എന്നറ് പറയെയണ്ോയി. 
തദവേരത്ിലോണറ് ദഷ്യന്തൻ ഒരു പൗരവനോയി രംഗപ്രകവശം 
കചയ്യുന്നതറ്. േ്വയം രോജോവോകണന്നറ് കവേികപ്പടുത്ോകത, ധര്മ്ോനു
ഷ്ോനങ്ങൾ വിഘ്നമില്ലോകത നടത്ോൻകവണ്ി അധിെോരകപ്പടുത്ിയ 
വ്യക്ികയന്നു മോത്രമോണറ് പറയെയണ്ോയതറ്. ശകുന്തേയകട രൂപ
േൗഷ്വത്ോലും ആതികഥയത്ോലും തല്രനോകയകേിലും രോജോവോയ 
തനിക്റ് കവൾക്ോൻ പററുന്നവേോകണോ എന്നറ് അരക്ിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന
തിനു കവണ്ി േഖിമോകരോടറ് വധീണ്ടും അവളുകട ജന്വൃത്ോന്തം ആരോ
യെയണ്ോയി. നിത്യബ്രഹ്മചോരിയോയ െണ്വമഹര്ഷിക്റ് എപ്രെോര
മോണറ് ഒരു പുത്രികയ ലഭ്യമോകുെകയന്നറ് നിനച്ിരികക്, അവൾ അപ്സ
രേിനറ് ൌശിെനിൽ ജോതയോയവകേന്നറ് തിരിച്റിഞെറ് തകന് ആഗ്ര
ഹനിവൃത്ി േോധ്യമോയിരിക്കുന്നുകവന്നറ് മനേോ ഉറപ്പിച്ചു.

‘പ്രഭോതരേം കജ്യോതിഃ വസുധോതലോതറ് ന ഉകദനി’ എന്നറ് ആത്ഗതം 
കചയ്തു. പുനഃ സ്റവഖോനേവ്രതമനുഷ്ിക്കുന്ന, അവകേ അഗ്ികയന്നു 
െരുതികയകേിലും െരഗതമോയിരിക്കുന്ന രത്മോയിത്ധീര്ന്നിരിക്കുന്നു. 



91മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

പ്രണയബദ്രോയിത്ധീര്ന്ന ശകുന്തേോ-ദഷ്യന്തോദിെളുകട വിധി
നിര്ണ്ണയം മറവികയന്ന കപോരോേികയകക്ോണ്റ് െോേിദോേൻ 
അനുഭവകവദ്യമോക്ിയിരിക്കുന്നു. 

‘േോ വിധിനോ ചികത്ര നികവശ്യ 
പരിെല്ിത േത്്വകയോഗോഽനു
മനേോ രൂകപോച്കയന കൃതോനു 
ധോതുഃ വിഭധീത്വം തേ്യോം 
വപും ച അപുചിന്ത്യ േോ അപരോ 
സ്തധീരത് സൃഷ്ടിഃ
ഇതികമ പ്രതിഭോതി’ 

രോജോധിെോരിക്കുചിതമോയ വചസ്സുയര്കത്ണ്, ചന്ദരോജവംശത്ി
നലകേോരമോയ, രോജര്ഷിയോൽ ഇപ്രെോരം െമലോധിവോേകന് സൃഷ്ട്യൗ
ന്നത്യവം, തകപോെന്യെയകട ഉടലും കചര്ത്റ് േോദൃശ്യം ചമയ്ക്കുന്നതറ് 
തധീര്ത്തും വികവചനം മോത്രമോണറ് . 

ആ തരുണധീമണിയകട രൂപകത് അനോഘ്ോത കുസുമം കപോകലയം 
നുള്ളോത് തേിര്കപോകലയം അണിയോത്രത്ം കപോകലയം അനോ
േ്വോദിത മധുേദൃശവം അേവറ് പുണ്യങ്ങളുകട െലവറയോകണന്നും 
വര്ണ്ണിക്കുെയണ്ോയി. തിെച്ചും, നിര്കദ്ോഷപരമോയ വോക്കുെേോണി
കതകേിലും ആഢ്യതയകട അധിെോരത്ികന് മോകററോലി ദൃശ്യമോണറ്. 

ശകുന്തേയോെകട് രോജോകവകന്നോ രോജപുരുഷകനകന്നോ നിനയ്കോകത 
തകന്ന മനസ്ോ അകദ്ഹകത് വരിച്ചു. തപേ്വി ജനങ്ങേോൽ, ആരേമ
പരിപോലോനോര്ത്ഥം നികയോഗിക്കപ്പട് ദഷ്യന്തരോജോവറ് തകന് മകനോ
രഥത്ിനറ് ആക്ംകൂട്ിയതറിഞെറ് യജ്നിര്വ്ഹണത്ിൽ വിഘ്ന
മില്ലോതിരിക്ോൻ മറ്റ് പരിജനങ്ങകേ കെോട്ോരത്ികലയ്കറ് പറഞെയ
ച്റ്, ആരേമപദത്ിൽ വിരേമിയ്കോനുറച്ചു. വിദൂഷെകന യോത്രയോക്കുന്ന 
കവേയിൽ, ചപലനോയ അകദ്ഹം തകന് പ്രണയവൃത്ോന്തം അന്തഃപുര
ത്ിൽ നിമന്ത്രണം കചയ്ോകലോ എന്നറ് നിനച്റ്, വ്യര്ത്ഥമോയി പറഞെ
വോക്കുെകേ പരമോര്ത്ഥമോക്രുകതന്നറ് ഉണര്ത്ിക്കുെയണ്ോയി.

വനകജ്യോത്സ്നകയകപ്പോലും തകന് കേോദരിയോയി െരുതിയ ശകു
ന്തേയോവകട് അകദ്ഹം രോജോവോകണന്നറിഞെതുമില്ല. എകേിലും, 
േഖിയോയ അനസൂയയകട നികവദനം മോനിച്റ് അവരുകട കതോഴികയ 
േമുദ്മോകുന്ന െടിഞെോണിനോൽ ബന്ധിച് ഉര്വ്ികയന്നവണ്ണം േംര
ക്ഷണകമെികക്ോള്ളോകമന്നറ് വോക്കു നൽകുെയണ്ോയി.
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ദര്വോേോവികന് രൂപത്ിൽ ആഗതനോയ വിധി ‘ആകര നിനച്ി
രിക്കുകന്നോ അയോൾ നികന്ന കബോദ്്യകപ്പടുത്ിയോലും അറിയോകത 
കപോെകട്’ എന്നറ് ശോപശരങ്ങളുതിര്ത്തു. 

‘പ്രത്യഭിജ്ോനംകെോണ്റ് ശോപനിവൃത്ി വരുത്ോനോശിച്റ്’ 
േഖിമോര് യോത്രോകവേയിൽ അവകേോടറ് അംഗുലധീയെകത്ക്കുറിച്റ് 
മേരണ നൽെി. 

അര്ത്ഥവത്ോയ കശ്ോെത്ിലൂകട ഹംേപദിെ അഞ്ചോമകേത്ിൽ 
ഇപ്രെോരം പറയന്നു:-

‘അല്ലകയോ ഭ്മരകമ പുതുകതനിൽ കെോതിപൂണ്റ്, പൂങ്കുലകയ നുെ
ര്ന്നിട്റ് വധീണ്ടും പദറ്മത്ിലമരുന്നകതന്തിനറ്.’ 

ഈ ഗോനോലോപനത്ോൽ വിരഹദഃഖമികല്ലകേിലും, മനസ്റ് തപ്തമോ
യിരിക്കുന്ന രോജോവിനറ് െോര്യകമതുമറിയോനോയില്ല.

രോജ്യലക്ഷ്മി െയ്ിലിരികക് സ്റെകയോഴിഞെ ലക്ഷ്മികയ തിരയോനോ
വോത്വകനകപ്പോകലയോയിത്ധീര്ന്ന അകദ്ഹം കലോെഹിതത്ിനോയി 
ധര്മ്പരിപോലോനോര്ത്ഥം രോപ്പെലുെേറിയോകത ദിനങ്ങൾ െഴിച്ചുകൂ
ട്ി. വോകമതരോക്ഷി തുടിക്കുന്നകതകന്തന്നറിയോകത ശകുന്തേ രോജോവിനു 
മുന്നിൽ നമ്മുഖിയോയി നിന്നു. ഗര്ഭവതിയോയ തകപോധനകയ 
ആകരന്നറ് േംശയിച്റ്, വധീണ്ടും ഇവകേ തോൻ പോണധീഗ്രഹണം കചയ്
തറിഞെറ്, അവകേ േ്വധീെരിക്ണകമന്നതറ് എന്തറ് ധര്മ്കമന്നോരോ
ഞ്ഞു. പരിത്യജിക്ോനും, േ്വധീെരിക്ോനും അര്ഹയല്ലോതോയ തോപേ
െന്യെ അപഹരിച് മുതൽ തിരിച്ചുനൽെിയ പിതോവികനക്കുറികച്ോര് 
 ത്റ് വിസ്മൃതിയോണ്റ് തകന് അനുരോഗത്ികന് കരതേികന കപറുന്ന 
കൂലംെഷയോയ അരുവികയന്നവണ്ണം ആയിത്ധീര്ന്നു. അജ്ോത
മോയ ഹൃദയകത്ോടുള്ള കവഴ്ച സ്റവരമോയി ഭവിക്കുകമന്നതറ് ജധീവിക്ോനു
ള്ള കപ്രരണകയ ഉണര്ത്ി. പിറവി മുതൽ വഞ്ചനയറിയോകത വേര്ന്ന 
െോനനവോേിെളുകട വോക്ികന പ്രമോണമോക്ോകത ചതികയ ആപ്ത
വോെ്യമോക്കുെകയന്നതറ് പുരുവംശരോജോവിനറ് കചര്ന്നതോകണോകയന്ന 
വോക്ിനോൽ ശോര്ങറ്ഗരവൻ ശക്ിയോയി പ്രതികരോധിക്കുന്നതറ് നമുക്റ് 
വധീക്ഷിക്ോം.

‘ആത്വിശുദ്ിയറിയന്നവേോകണകേിൽ, ദോേ്യവം പതിവ്രതയ്കല
കേോരം എന്നറ് കമോഴിഞ്ഞുകെോണ്റ് അവര് നടന്നു നധീങ്ങി.’ 

ജികതന്ദിയനോയ രോജര്ഷിയകട മനം െവരോൻ, ശശോകേകുമുദ
ങ്ങൾ കക്ോ െതിരവകനോ പകേജത്ികനോ മോത്രകമ േോധ്യമോവൂകയന്നറ് 
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രോജോവറ് ആവര്ത്ന വിരേതകയ സൃഷ്ടിക്കുക്ോഴും ദോരത്യോഗികയോ, 
പരസ്തധീസ്പര്ശകമോ ഏതു വിധത്ിൽ ധര്മ്ം െോക്ണം എന്നധീ പ്രെോ
രകമല്ലോം ആരോയെയണ്ോയി. വിധികയ പഴിച് ശകുന്തേകയ അപ്സര
തധീര് ത്ഥത്ിനടുക്ൽ നിന്നും കതജസ്ിനോൽ ഉദ്ധൃതയോക്കപ്പട്ടു.

ഏകതോരു േോഹിത്യകൃതികയടുത്ോലും ഓകരോ െോലഘട്
ത്ിൽ നിലനിന്നിരുന്ന േോമൂഹിെോചോരങ്ങളും വ്യവസ്ിതിയം 
ആ കൃതിെേിൽ പ്രതിെലിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിൽ ചിന്തിച്ോൽ 
അഭിജ്ോന ശോകുന്തേകത് അധിെോരം പ്രതികരോധത്ിലൂകട ആവി
ഷ്രിക്കപ്പട് ഒരു കൃതി എന്നറ് വികശഷിപ്പിക്ോനോകും.

്ഹയായഗ്രന്ഥങ്ങള്

1. അഭിജ്ോനശോകുന്തേം—കുട്ികൃഷ്ണമോരോരറ്

2. അഭിജ്ോനശോകുന്തേം—എ.ആര്. രോജരോജവര്മ്

3. Sanskrit Drama—A. B. Keeth

4. Abhijhnanashakunthala—Kate

5. േംസ്കൃതേോഹിത്യ വിമര്ശനം —കഡോ. എൻ.വി. പി. ഉണ്ണിത്ിരി.

പ്രജിനി പ്രകയാേപ്
അേിസ്റന്റ് കപ്രോെേര്

േംസ്കൃത വിഭോഗം
കെ.കെ.ടി.എം.ഗവ. കെോകേജറ്

പുല്ലൂറററ്



അനുഷ്യാനകെകളിരെ 
ആവിഷ്കയാെ-പ്രതിശെയാധ ്യാദ്്തകള്: 

‘അഗ്ിക്യാവടി’രയ മുനനിര്ത്ി ഒരു െഠനം

ആമുഖം
ഭക്ിയകടയം ആത്ധീയതയകടയം വിശ്വോേത്ികന്യം തലങ്ങ

ൾക്കുപരിയോയി േോമൂഹിെവം േോംസ്ോരിെവം രോഷ്ടധീയവം 
ഒകക്യോയ ബഹുമുഖ േോദ്്യതെൾ ആരോധനോലയങ്ങൾക്കും അവി
ടങ്ങേിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആചോരോനുഷ്ോനങ്ങൾക്കുമുണ്റ്. കക്ഷത്ര
ങ്ങൾ േോംസ്ോരിെ കെന്ദങ്ങൾ എന്ന രധീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്ലു
െൾ പകണ് നിലവിലുള്ളതോകണകേിലും കെോെറ് കലോര് എന്ന വിജ്ോ
നശോഖയകട വിെോേമോണറ് അത്രം േമധീപനങ്ങൾക്റ് കൂടുതൽ 
ആധിെോരിെത ഉറപ്പുവരുത്ിയതറ്. ്രമധീകൃതമോയ ചിട്വട്ങ്ങകേോകട 
മനുഷ്യര് പര്രോഗതമോയി നിര്വ്ഹിച്ചുവരുന്ന ്രിയോത്െമോയ 
ചടങ്ങുെേോണറ് അനുഷ്ോനങ്ങളും അതികനോടനുബന്ധിച്റ് നടക്കുന്ന 
െലോരൂപങ്ങളും. അത്രകമോരോനുഷ്ോനെലയോണറ് കതക്ൻ കെരേ
ത്ികല സുബ്രഹ്മണ്യകക്ഷത്രങ്ങേിൽ ഉത്സവത്ികന് ഭോഗമോയി ഇന്നും 
അരകങ്ങറുന്ന ‘അഗ്ിക്ോവടി’. പ്രസ്തുത െലകയ മുൻനിര്ത്ി അനുഷ്ോ
നെലെേികല ആവിഷ്കോര- പ്രതികരോധതലങ്ങകേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ
െലനമോണറ് ഈ പഠനം ലക്ഷ്യമോക്കുന്നതറ്.

അനുഷ്യാനതെം:
അനുഷ്ോനം എന്ന നിലയിൽ ഭക്ികയോടും വിശ്വോേകത്ോടും 

െഠിനമോയ വ്രതോനുഷ്ോനങ്ങകേോടുംകൂടി നിര്വ്ഹിക്കപ്പടുന്ന ഒരു 



95മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

ചടങ്ങോണിതറ്. കക്ഷത്രങ്ങേിൽ വോര്ഷിെ ഉത്സവത്ികന് ഭോഗമോയി
ട്ോണറ് ഇതറ് നടത്തുന്നതറ്. പ്രധോന ഉത്സവദിവേം രോത്രി ഭക്ര് കക്ഷ
ത്രപരിേരത്റ് ഒരുക്ിയിട്ടുള്ള വലിയ തധീക്കുണ്ഡത്ിലൂകട നഗ്പോ
ദരോയി െടന്നുകപോവെയം നൃത്ംകവയ്ക്കുെയം കചയ്യുെ എന്നതോണറ് 
ഇതികന് മുഖ്യചടങ്ങറ്. ഇതിനറ് മുകന്നോടിയോയി ഭക്ര് നോൽപകത്ോന്നു 
ദിവേകത് െഠിനവ്രതം അനുഷ്ിക്കുന്നുണ്റ്. (ഇതിൽ പ്രോകദശിെ വ്യ
ത്യോേങ്ങൾ ഉണ്ോെോം) ഭക്ിയകട ഉദോത്ോവസ്യിൽ ഉപോേെൻ 
േ്വയം കദവതയോയി മോറുന്ന അവസ്യോണിവികട േംഭവിക്കുന്നതറ്. 
ഒരു പകക്ഷ യക്ികെോണ്റ് വ്യോഖ്യോനിക്ോൻ െഴിയോത് ചില െോര്യ
ങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ോയി എന്നും വരോം.

ആവിഷ്കയാെതെം:
അനുഷ്ോനോംശകത് മോറ്ിനിര്ത്ി, െലോംശത്ിനറ് മുൻതൂക്ം 

നൽെി അപഗ്രഥിച്ോൽ ഈ അനുഷ്ോനെലകയ അനുഷ്ോനോത്െ
മോയ ഒരു നോടെം എന്നു തകന്ന വികശഷിപ്പിക്ോം. അനുഷ്ിക്കുന്ന
വര് മോത്രമല്ല െോഴ്ചക്ോരോയ കൂട്ോയ്മയം ഒരു തരത്ിലകല്ലകേിൽ മകറ്ോരു 
തരത്ിൽ അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്റ്. അതുമോയി ബന്ധകപ്പട് ചടങ്ങു
െളും െര്മ്ങ്ങളും കവഷവിധോനങ്ങളും അലകേോരങ്ങളും തോേകമേങ്ങളും 
എല്ലോം കൂടികച്ര്ന്നറ് മോന്ത്രിെമോയ ഒരന്തരധീക്ഷം അവികട സൃഷ്ടിക്
കപ്പടുന്നു. അകപ്പോഴുണ്ോകുന്ന ഭക്ിയം ഭയവം െലര്ന്ന സ്റവെോരിെോ
വസ്കയ അരികസ്റോട്ിലികന് ‘െഥോര്േിേറ്’ എന്ന നോടെ േകേൽപ
കത്ോടറ് കചര്ത്റ് വോയിക്ോം. ഉത്മമോയ ഒരു നോടെം എന്തോകണോ 
ആേ്വോദെനറ് നൽകുന്നതറ്; അതുതകന്നയോണറ് ഈ അനുഷ്ോനെലയം 
പകേോേിെൾക്റ് (നിര്വ്ഹിക്കുന്നവര്ക്കും െോഴ്ചക്ോര്ക്കും) നൽകുന്നതറ്.

പ്രതിശെയാധ ്യാദ്്തകള്:
സ്റേന്ധവേംസ്ോരെോലത്തുനിന്നോരംഭിക്കുന്ന ദ്ോവിഡോരോധനോ 

രധീതിയകട പോര്ര്യം പിൻതുടരുന്ന ഒരു അനുഷ്ോനെലയോണറ് 
‘അഗ്ിക്ോവടി.’പകക്ഷ ഈ െലോരൂപം നിലനിൽക്കുന്ന കക്ഷത്രങ്ങ
േിൽ ഭൂരിപക്ഷവം ഇന്നറ് പൗകരോഹിത്യം നിര്വ്ഹിക്കുന്നതറ് സ്റവദി
െപോര്ര്യം പിൻതുടരുന്ന ബ്രോഹ്മണപൂജോരിമോരോണറ്. േമധീപെോലം 
വകര ഇവകയല്ലോം അബ്രോഹ്മണപൂജ ഉണ്ോയിരുന്നവയമോണറ്. പുനരു
ദ്ോരണം െഴിയന്നകതോടുകൂടി ഇവികടകയല്ലോം ബ്രോഹ്മണപൂജ നടപ്പിൽ 
വരിെയോണുണ്ോയതറ്. അകതേമയം നിത്യപൂജ ബ്രോഹ്മണരോകണകേി
ലും ഉത്സവകത്ോടനുബന്ധിച്റ് നടക്കുന്ന െോവടിയമോയി ബന്ധകപ്പട് 
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ചടങ്ങുെൾക്റ് െോര്മ്ിെത്വം വഹിക്കുന്നതും അതിൽ പകേോേിെേോ
കുന്നതും തകദ്ശവോേിെേോയ അബ്രോഹ്മണര് തകന്നയോണറ്. വകര
ണ്യോധിനികവശത്ിനിടയിലും നിലനിന്നുകപോരുന്ന അതിജധീവന 
േോദ്്യതയോയി നമുക്ിതികന െണക്ോക്ോം. ഈ േോംസ്ോരിെോ
ധിനികവശം കെരേത്ികല ഭൂരിപക്ഷം കക്ഷത്രങ്ങേിലും േംഭവിച്ചു 
െഴിഞ്ഞു. പുനരുദ്ോരണകത്ോടുകൂടി പലയിടത്തും കദശധീപോര്ര്യ
ങ്ങൾ പിൻതുടരുന്ന തനതറ് ആരോധനോരധീതിെൾ അപ്രത്യക്ഷമോവ
െയം ആര്യമോയ രധീതിയികലക്റ് എല്ലോം ഏെധീെരിക്കപ്പടുെയം 
കചയ്യുന്നു. ഈ അവസ്യിലും അപൂര്വ്ം ചിലതറ് മോറ്ങ്ങകേോകടയോ
കണകേിലും പ്രതികരോധിക്കുെയം അതിജധീവിക്കുെയം നിലനിൽക്കുെ
യം കചയ്യുന്നുണ്റ്. അക്കൂട്ത്ികല്ടുന്നു ‘അഗ്ിക്ോവടി’. 

മനഃേയാസ്തതെം:
രേധീനോരോയണഗുരുവികനകപ്പോലുള്ള നോയെന്ോരുകട കനതൃത്വ

ത്ിൽ േോമുഹിെ-േോംസ്ോരിെ നകവോത്ഥോനത്ികന് വഴിയിലൂകട 
െടന്നു വന്നവരോണറ് കെരേജനത. പഴയ പല ആചോരങ്ങകേയം അനോ
ചോരങ്ങൾ എന്നുപറഞെറ് നമ്ൾ ഉകപക്ഷിക്കുെകയോ പരിഷ്കരിക്കു
െകയോ കചയ്ിട്ടുണ്റ്. അതറ് ആവശ്യവമോണറ്. ഈ പശ്ോത്ലത്ിൽ 
പരികശോധിക്കുക്ോൾ ‘അഗ്ിക്ോവടി’ എന്ന അനുഷ്ോനം നിര്വ്
ഹിക്കുന്ന െലോെോരൻ ജധീവശോസ്തപരമോയി മനുഷ്യശരധീരേംബന്ധി
യോയ േോമോന്യയക്ിയകട പരിധിെൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്റ്. ശരധീരം 
തുേച്റ് ശൂലം കുത്തുെയം നഗ്പോദരോയി തധീയിൽ നൃത്ംകവയ്ക്കുെയം 
കചയ്യുന്നു. മുഖ്യചടങ്ങിനറ് മുകന്നോടിയോയി അനുഷ്ിക്കുന്ന െഠിനവ്രത
ങ്ങളും നിര്വ്ഹണ േമയകത് ഭൗതിെേോഹചര്യങ്ങളും അവരുകട 
മനേികനയം ശരധീരകത്യം അേോധ്യമോയതറ് കചയ്ോൻ േജമോ
ക്കുന്നുണ്ോെോം. എകേിലും േോമോന്യയക്ിയകട കവേിച്ത്ിൽ പരി
കശോധിക്കുക്ോൾ കവദനയകടയം ഭയത്ികന്യം വന്യവം ഹിംേോ
ത്െവമോയ ഒരു തലം ഈ െലയ്ക്കുണ്റ്. അതികനോരു വിശദധീെരണം 
ആവശ്യമോണറ്.

അടിസ്ോനപരമോയി മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗം തകന്നയോണറ്. എത്ര 
േോംസ്ോരേ്ന്നരോയി എന്നുപറഞെോലും നമ്ൾ എല്ലോ മൃഗധീയ 
വോേനെളും ഉള്ളിൽ അടക്ികവച്ിരിക്കുെയോണറ്. അവേരം 
െിട്ിയോൽ അതറ് പുറത്റ് ചോടുെയംകചയ്യും. അ്രമവോേനയകട 
െോര്യവം അങ്ങകനതകന്നയോണറ്. കെോെറ് കലോര് എന്ന വിജ്ോന 
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ശോഖ അതികന് ധര്മ്ങ്ങേിൽ പറയന്ന പ്രധോനകപ്പട് ഒരു ഘടെമോണറ് 
അടക്ിവച്ിരിക്കുന്ന വിെോരങ്ങളുകട നിര്കദ്ോഷമോയ വിനിമയം 
കചയ്ൽ. അത്രത്ിലുള്ള ഒരു വിനിമയം—ഉറങ്ങിക്ിടക്കുന്ന ഹിം
േോവോേനെളുകടയം അധികെോര്ജത്ികന്യം നിര്കദ്ോഷമോയ 
വിനിമയം—ഈ െര്മ്ങ്ങേിലൂകട േംഭവിക്കുന്നുണ്റ്. ഇത്രം അനു
ഷ്ോനങ്ങേികല പകേോേിെളും കപ്രക്ഷെരും ഈ അവസ്െേിലൂകട 
െടന്നു കപോകുക്ോൾ—അതറ് ഭക്ിയകട കപരിലുള്ള ചടങ്ങുെൾ 
ആകണകേികല്ോലും—അവര് വ്യക്ിപരമോയം േോമൂഹിെമോയം ഒരു പ്ര
ശോന്തിയകട അവസ്യികലക്റ് എത്ികച്രുന്നുണ്റ്. എല്ലോത്രത്ി
ലും ആ്രമകണോത്സുെമോയ ഇന്നകത് േമൂഹത്ിൽ, നികഷധിക്ോ
നോവോത് ഒരു േോമൂഹിെധര്മ്ം അകബോധപൂര്വ്മോകണകേികല്ോലും 
ഇവ നിര്വ്ഹിക്കുന്നുണ്റ്.

ഉെ്ംഹയാെം
അധിനികവശകത് അതിജധീവിച്റ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദ്ോവിഡ 

േ്വത്വോവിഷ്ോരത്ികന് അപൂര്വ്മോതൃെയോണറ് ‘അഗ്ിക്ോവടി’ എന്ന 
അനുഷ്ോനെല. തനതോയ ആചോരങ്ങളും കദശധീപോര്ര്യങ്ങളും 
എല്ലോം വകരണ്യപോര്ര്യത്ികലക്റ് ഏെധീെരിക്കപ്പടുക്ോൾ നഷ്ട
മോകുന്നതറ് നമ്മുകട േംസ്ോരത്ികന് ബഹുേ്വരതയോണറ്. ഈ േോം
സ്ോരിെോധിനികവശത്ിനറ് നൂറ്ോണ്ടുെളുകട പഴക്ം ഉകണ്കേിലും 
ഇനികയകേിലും ഒരു പ്രതികരോധത്ികന് പോഠം ഉയര്ന്നുവന്നികല്ലകേിൽ 
തനതറ് എന്നറ് പറയോൻ ഒന്നും ബോക്ിയണ്ോവില്ല. 
ആകവദെൻ: േതധീഷറ് കുമോര്, പോച്ല്ലൂര്, തിരുവനന്തപുരം.

െടപ്പോടറ്: പനത്തുറ രേധീ സുബ്രഹ്മണ്യേ്വോമികക്ഷത്രം, പോച്ല്ലൂര് പി.ഒ.,   
 തിരുവനന്തപുരം.

ശ്ീജ.രജ.എ്പ്. 
അേി.കപ്രോെേര്,

മലയോേവിഭോഗം,
കെ.കെ.ടി.എം.ഗവ:കെോകേജറ്,

കെോടുങ്ങല്ലൂര്.



ഭെണകൂടത്ിരറെയും 
പുരുഷയാധിെത്്മൂഹത്ിരറെയും 

ഭയരപ്ടുത്െിരറെ െയാഠങ്ങള് 

പ്രകമയത്ികന് ജധീവിതഗന്ധംകെോണ്റ് വോയനക്ോകര ആെര്ഷിക്കു
ന്ന െഥോകൃത്ോണറ് ശിഹോബുദ്ധീൻ കപോയ്തംെടവറ്. ആഖ്യോനരധീതിെകേ
ക്ോൾ, സ്റവവിധ്യമോര്ന്ന ജധീവിത ചിത്രധീെരണത്ിലൂകടയോണറ് ശിഹോ
ബുദ്ധീകന് െഥെൾ േവികശഷമോകുന്നതറ്. അകദ്ഹത്ികന് െഥെേികല 
പല െഥോപോത്രങ്ങളും ബഹിഷ്കൃതേ്വത്വം ഉള്ളവരോണറ്. പരോജയകപ്പടു
കമന്നറിഞ്ഞുകെോണ്ടുകപോലും അവര് പ്രതികഷധിക്കുെയം പ്രതികരോധി
ക്കുെയം കചയ്യുന്നു. ചിലകര േമൂഹം ഉന്ോദിെേോക്ി മോറ്റുന്നു. പുതുെോ
ലത്ികന് സ്പന്ദനം പുതു െഥെേിലും െോണോം. ശിഹോബുദ്ധീകന് േമധീ
പെോലത്റ് പ്രേിദ്ധീെരിച് ‘മതഭ്ോന്തൻ’, ‘ ഒരു പോട്ികന് ദൂരം’ എന്നധീ 
െഥെേിൽ േമൂഹത്ികന് ഹിംേോത്െതകയയം പ്രതികലോമവിെോ
രങ്ങകേയം ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു െഥെളും വിശദമോയി 
അവകലോെനം കചയ്റ് േമെോലിെേമൂഹത്ികന് മോറിയ ജധീവിതവധീ
ക്ഷണങ്ങകേ വിലയിരുത്തുെയോണറ് ഈ പ്രബന്ധത്ിൽ കചയ്യുന്നതറ്.

ചരിത്രോതധീതെോലംമുതൽതകന്ന മനുഷ്യകന് കൂകട ഉേേതോണറ് 
ഭയം. പ്രകൃതിശക്ിെകേോടുേേ ഭയത്ിൽ നിന്നോണകല്ലോ സ്റദവങ്ങളും 
മതങ്ങളുംതകന്ന രൂപകപ്പട്തറ്. അടിമെൾക്റ് ഉടമകയോടുേേ ഭയം, 
കതോഴിലോേിെൾക്റ് മുതലോേിമോകരോടുേേ ഭയം, ജനങ്ങൾക്റ് ഏെോധി
പതിെകേോടുള്ള ഭയം—ഇങ്ങകന ഭയത്ിനറ് ചരിത്രപരമോയ അസ്തിത്വ
വം െോരണങ്ങളും ഉണ്റ്. സ്റവയക്ിെമോയ ഉതറ്െണ്ഠെേിൽ നിന്നുണ്ോ
കുന്നതോണറ് വ്യക്ിപരമോയ ഭയങ്ങൾ. എന്നോൽ ഒരു രോഷ്ടത്ികന് 
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േോമൂഹ്യ-രോഷ്ടധീയ-േോംസ്ോരിെ േന്ദര്ഭങ്ങേിൽനിന്നറ് ഉടകലടുക്കു
ന്നതോണറ് ഒരു ജനതയകട/േമൂഹത്ികന് ഭയം. വ്യക്ിപരമോയ ഒരു 
ഭയം േമൂഹത്ികന് ഭയമോയി വിെേിക്കുന്നതറ് ശിഹോബുദ്ധീകന് ‘ഒരു 
പോട്ികന് ദൂരം’ എന്ന െഥകയ രേദ്യമോക്കുന്നു. ഒരു േമൂഹത്ികന് 
ഭയം രോഷ്ടത്ികന് ഭയമോയിപരിണമിക്കുന്നതറ് ‘മതഭ്ോന്തൻ‘ എന്ന 
െഥകയ വ്യത്യസ്തമോക്കുന്നു.

2013-ൽ പ്രേിദ്ധീെരിച് ഏറ്വം മിെച് മലയോേകചറുെഥെ
േികലോന്നോണറ് ശിഹോബുദ്ധീൻ കപോയ്തംെടവികന് ‘ഒരു പോട്ികന് 
ദൂരം’. അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന െഥയോണികതന്നറ് പറയോം. അല്ലി എന്നി 
ൌമോരപ്രോയത്ിലുേേ കപൺകുട്ിയോണറ് ഈ െഥയികല പ്രധോന 
െഥോപോത്രം. പ്ലേറ് ടു പഠനംെഴിഞെറ് എൻട്ൻേറ് എഴുതിെിട്ി, 
കമഡിക്ൽ കെോകേജിൽ കപോെോൻ തയ്ോറോയി നിൽക്കുന്ന കപൺകു
ട്ിയോണറ് അവൾ. അല്ലികയ ചുറ്ിപ്പറ്ിയോണറ് ഈ െഥയികല ഭയം വിെ
േിപ്പിക്കുന്നതറ്. െഥയകട ആരംഭത്ിൽ തകന്ന പ്രോയമോയ കപൺകു
ട്ിെൾ േന്ധ്യെഴിഞെറ് പുറത്റ് ഒറ്യ്കറ് നിൽക്രുതറ് എന്നറ് പറഞെറ് 
അമ്, അല്ലികയ ശോേിക്കുന്നുണ്റ്. സ്തധീെകേക്കുറിച്റ് കപോതുേമൂഹം 
പുലര്ത്തുന്ന പര്രോഗത െോഴ്ചപ്പോടറ് തകന്നയോണറ് ഈ െഥയികല 
അമ്യകടതും. ദൂകര െോട്ടുമുക്ിലുേേ ഒരു കെോകേജികലക്റ് മെകേ 
പഠിക്ോൻ അയക്ോൻ അവര് വിമുഖയോണ.റ് അവൾ അങ്ങകന ഒരു 
സ്ലത്റ് എങ്ങകന തോമേിക്കും, ആരോണറ് അവകേ കെോണ്ടുകപോ
വെയം തിരികെ കെോണ്ടുവരിെയം കചയ്യുന്നകതന്നും അമ് ആശകേ
കപ്പടുന്നുണ്റ്. എന്നോൽ സ്തധീയ്ക്കുകവണ്തറ് േോ്ത്ിെേ്വോതന്ത്ര്യമോകണ
ന്നും അങ്ങകനയോകണകേികല വിവോഹകശഷവം അവളുകട ജധീവിതം 
േകന്തോഷപൂര്ണമോകൂ എന്നും പുകരോഗമനവോദിയോയ അഛേൻ മറുപടി 
നൽകുന്നുണ്റ്. പുരുഷോധിെോരത്ികന് പ്രഛേന്നരൂപമോണറ് ഈ 
െഥയികല അമ്. ‘ഉൽപോദനമണ്ഡലം പുരുഷനും പ്രതയുൽപോദനമ
ണ്ഡലം സ്തധീയ്ക്കുമോയി നധീക്ികവയ്ക്കുന്ന ചൂഷെനധീതികയ േ്വോഭോവിെ
വതറ്െരിച്ചും ആദര്ശവതറ്െരിച്ചുമോണറ് അധിെോരം വ്യത്യസ്തവിതോ
നങ്ങേിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതറ്.’1 ഇത്രത്ിൽ പുരുഷോധി
െോരത്ികന് പ്രത്യയശോസ്തം ഈ െഥയകട അകബോധതലത്ിൽ  
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നതോയി െകണ്ത്ോം.

കെോകേജിൽകചര്ന്ന അല്ലിയ്കറ് അഛേൻ ഒരു കമോസ്റബൽ കെോൺ 
വോങ്ങികെോടുക്കുക്ോഴും അമ് ഉതറ്െണ്ഠോകുലയോകുന്നുണ്റ്. കമോസ്റബൽ 
വോങ്ങികക്ോടുത്തുകെോണ്ോണറ് രണ്റ് വധീടിനപ്പുറകത് കപണ്ണറ് ഒരു 
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ബസ്റ് ്ധീനകറോകടോപ്പം ഒേിച്ചുകപോയകതന്നറ് അമ്പറയക്ോൾ ദൂകര 
പഠിക്കുന്ന മെൾക്റ് തങ്ങകേ വിേിക്ോൻ മകറ്ന്തോണറ് വഴികയന്നറ് 
അഛേൻ കചോദിക്കുന്നുണ്റ്. മെളുകട ആവശ്യങ്ങൾ െണ്റിഞെറ് പ്രവര്ത്ി 
ക്കുന്ന ഉൽപതിഷ്ണുവോയ ഒരഛേകനയോണറ് ഈ െഥയിൽ െോണോനോവെ. 
എന്നോൽ അമ്യോെകട് കമോസ്റബൽ കെോൺവഴി ഉണ്ോകുന്ന ചതിക്കു
ഴിെകേക്കുറിച്റ് പറഞെറ് മെകേ തകന് ഉൽെണ്ഠെൾ അറിയിക്കുെ
യോണറ്. അതിനോൽ തോനോണറ് കമോസ്റബൽ കെോൺ ഉപകയോഗിക്കു
ന്നകതകേിലും അമ്യോണറ് അതറ് സ്റെയിൽകവച്ചു കെോണ്ിരിക്കുന്ന
കതന്നറ് അല്ലിയ്കറ് കതോന്നുമോയിരുന്നു എന്നറ് െഥയിൽ പറയന്നുണ്റ്. 
തകന് ഇടിക്കുന്ന ചകേോണറ് മെൾ കമോസ്റബലോയികെോണ്റ് കപോയിരി
ക്കുന്നകതന്നോണറ് അമ് വിചോരിച്തറ്. ഇവികട അമ്യകട മനസ്ിലുേേ 
ഭയം ഈ െോലഘട്ത്ിൽ കപൺമക്ളുള്ള എല്ലോ അമ്മോരുകടയം 
ഭയമോയി മോറുന്നു. യഥോര്ത്ഥത്ിൽ ഈ ഭയമോണറ് െഥയകട കെന്ദ
ബിന്ദുവോയി വിെേിക്കുന്നതറ്. 

കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ് തെരുെയം അണുകുടുംബങ്ങൾ വര്ദ്ിക്കുെ
യം കചയ്കതോകട ശിശുപരിപോലനം പൂര്ണ്ണമോയം സ്തധീയകട ഉത്ര
വോദിത്മോയി മോറി. ‘കുട്ിെകേ ആധുനിെകലോെത്ിനറ് േജമോകും
വിധം നിര്മ്ികച്ടുക്കുന്ന സ്ോപനമോയി കുടുംബം മോറിക്ഴിഞെിട്ടു
ണ്റ്. ഈ ഘടനയിലൂന്നിയ ഗോര്ഹിെമോയ ഒരു മൂല്യവ്യവസ് പത്രം, 
ടി.വി, വനിതോമോേിെെൾ മുതലോയ വിപണി /േോംസ്ോരിെ കമഖല
െേിൽ നിന്നും സ്തധീെേികലക്റ് എത്തുന്നുണ്റ്. വ്യോപെമോയി ഉയര്ന്നു
വന്ന അൺ-എയറ്ഡഡറ് ഇംഗ്ധീഷറ് മധീഡിയം സ്കൂളുെൾ ,കെോച്ിംഗറ് ്ോ
സ്സുെൾ തുടങ്ങിയവ സ്തധീകയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ിെേിലൂകട ഗോര്ഹിെ 
ഇടങ്ങേികലക്റ് തള്ളി മോറ്ികക്ോണ്ിരിക്കുന്നു.’3 ഇത്രത്ിൽ വധീട്ടു
െോര്യങ്ങേിൽ വ്യോപൃതയോയി െഴിയന്ന ഒരു മധ്യവര്ഗ്സ്തധീയ്കറ് മെകേ 
കുറിച്ചുണ്ോകുന്ന ഉതറ്െണ്ഠയോണറ് ഈ െഥയകട നയൂ്ിയേറ് എന്നറ് 
തകന്ന പറയോം. അവരുകട കലോെം മുഴുവൻ ഏെമെേിൽ കെന്ദധീെ
രിച്ിരിക്കുന്നു. േമൂഹത്ികന് പ്രശ്നങ്ങേിൽ നികന്നോഴിഞ്ഞുമോറി വ്യ
ക്ികെന്ദിതമോയ ജധീവിതത്ികലക്റ് ചുരുങ്ങുന്ന അരോഷ്ടധീയമോയ ഒരു 
മനസ്ികന് ഉടമയോണറ് ഈ െഥയികല അമ്. അതിനോലോണറ് അടുത് 
ബന്ധുക്കേ കപോലും വിശ്വോേമില്ലോതിരുന്ന അല്ലിയകട അമ്, മെകേ 
അഛേൻ തകന്ന കെോകേജിൽ കെോണ്ടുകപോയോക്ണകമന്നറ് ശഠിച്തറ്.

അല്ലിയകട അഛേനറ് ഓണോവധി െിട്ോകത കപോയതറ് െഥയികല 
വഴിത്ിരിവോകുന്നു. അല്ലികയ കെോകേജിൽ കെോണ്ടുകചന്നോക്ോൻ 
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അത്വണ അഛേനില്ല. അവധി െഴിഞെറ് രണ്ടു ദിവേം െഴിഞെി
ട്ടും അവകേ ഒറ്യ്കറ് അമ് വിടുന്നില്ല. അല്ലിയ്കറ് ഇകന്ണൽ പരധീക്ഷയ
മോയി. ഒടുവിൽ പോതിവഴിയിൽ അഛേൻ െോത്തു നിൽക്ോകമന്ന തധീരു
മോനത്ിൽ മനസ്ില്ലോമനകസ്ോകട അല്ലിയകട അമ് അവകേ വിടുന്നു. 
എന്നോൽ യോത്രയ്കിടയിൽ ഉറങ്ങികപ്പോയ അവൾ െണ്ണറ് തുറന്നകപ്പോൾ 
അമ്യകട 120 മികസ്ോളുെളും അഛേകന് 3 മികസ്ോളുെളുംെണ്റ് തിരിച്റ് 
വിേിക്ോകനോരുങ്ങകവ കെോൺ ചോര്ജറ് തധീര്ന്നറ് ഓെോയി. അകപ്പോൾ 
മുതൽ അല്ലിയകട മനസ്റ് അവൾ േ്വയംനിര്മ്ിച് ഭയത്ികന് 
അടിമയോയി. ബസ്ിൽ കതോട്ടുത്ിരുന്ന സ്തധീകയ േംശയകത്ോകടയോ
ണവൾ വധീക്ഷിക്കുന്നതറ്. അവരുകട െണ്ണികല വോത്സല്യം അവൾക്റ് 
വിശ്വോേകയോഗ്യമോയി കതോന്നി എന്നറ് െഥയിൽ പറയന്നുകണ്കേി
ലും, വോസ്തവം അങ്ങകനയല്ലോയിരുന്നു എന്നറ് െഥയിൽ നിന്നറ് തകന്ന 
വോയികച്ടുക്ോം. അവരുകട നിഗൂഢമോയ െണ്ണെൾ തകന്നകുരുക്ോൻ 
കുറുക്കുവഴി കതടുന്നുകണ്ോ എന്നവൾ േംശയിക്കുന്നുണ്റ്. അവരുകട 
ചിരി ഗൂഢമോയിട്ോണറ് അല്ലിയ്കറ് കതോന്നിയതറ്. വികശഷങ്ങൾ പങ്കുകവ
ച് ആ സ്തധീയകട ചലനങ്ങേിലും, െണ്ണുെേിലുകമല്ലോം അല്ലി അേോധോര
ണമോയ നിഗൂഢതെൾ െകണ്ത്ി. േിറ്ിയിൽ ബയൂട്ധീഷനോണറ് എന്നറ് 
പറഞെ അവര്, െസ്റകമഴ്ികന് േൗെര്യത്ിനനുേരിച്റ് നിന്നോൽ 
കൂടുതൽ പണം െിട്ടുകമകന്നോകക് പറഞെകപ്പോൾ അല്ലിയകട ഉള്ളിൽ 
ഭയം നിറയന്നു, അവളുകട പ്രോയം പതികനട്റ് െഴികഞെോ എന്നുറ
പ്പറ് വരുത്ിയ കശഷം അവര് കപകട്ന്നുതകന്ന ബസ്റ് നിറുത്ോൻ 
പറയെയം സ്ലകമത്ി എന്നറ് പറഞെറ് അവളുകട സ്റെയ്കറ് പിടിച്റ് 
ബസ്ിൽ നിന്നിറങ്ങുെയം കചയ്യുന്നു. അല്ലിയകട മനസ്റ് കൂടുതൽ ഭയച
െിതമോകുന്നു. ഈ ഭയം െഥോന്ത്യം വകര നിലനിര്ത്ോനും എന്നോൽ 
പ്രേോദോത്െവം, ശുഭോപ്തി വിശ്വോേപരവമോയ ചിന്തെകേ ഉണര്ത്ോ
നും െഴിയന്നു എന്നതോണറ് ‘ഒരു പോട്ികന് ദൂരം’ എന്ന ഈ കചറുെഥ
യകട കമന്.

ഭയത്ികന് അന്തരധീക്ഷം െഥോന്ത്യംവകര നിലനിര്ത്ോൻ േോധിച്ി
രിക്കുന്നു എന്നതോണറ് ഈ െഥയകട ആഖ്യോനത്ികന് േവികശഷത. 
ഭയത്ികന് ആവരണംകെോണ്റ് ‘ഒരു പോട്ികന് ദൂരത്ി’കന് അന്തരധീ
ക്ഷ സൃഷ്ടിയിൽ െഥോകൃത്റ് സ്റവദഗ്ദ്ധ്യം െോണിക്കുന്നു. 

‘1. ഒരു ഇേംെോറ്റ് കപകട്ന്നറ് കചറുചുഴലിക്ോറ്ോയി ശബ്മിട്റ് ദൂരകത്
ക്റ് അദൃശ്യമോയ ഒരു ഭധീെരെഴുെൻ കപോകല പറന്നു കപോയി.’
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2. കചച്ി അെത്തു കപോയതും ആകരോ അമര്ത്ിപിടിച്റ് കതങ്ങും 
കപോകല അല്ലി കെട്ടു.’

വിജനമോയ െോട്ിൽ വഴിെോട്ിയ കചറുപ്പക്ോരകന് പിന്നിലൂകട 
നടന്ന അല്ലിയകട ഭയചെിതമോയ മനസ്ികന് ചിന്തെൾ മകനോഹര
മോയി ഈ െഥയിൽ ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നു. തോൻ എവികട കവച്ോവം 
ആ്രമിക്കപ്പടുെകയന്നും, അതിനറ് ആ കചറുപ്പക്ോരനറ് െിട്ടുന്ന കൂലി
കയന്തോകണന്നും, ഒടുവിൽ ജധീവകനകേിലും ബോക്ിെിട്ടുകമോ എന്നും 
അവൾ ഭയകപ്പടുന്നുണ്റ്. ഈ ഭയം ഉേേിലുള്ളതുകെോണ്റ് അല്ലിക്റ് 
വനത്ികന് പോര്ശ്വത്ികല മുേങ്കൂട്ം പല്ലിറുമ്മുന്നതോയം, കെോകേജറ് 
കഹോസ്റലികലക്കുേേയോത്ര മരണകപ്പോത്ികലക്കുേേ യോത്രയോയം 
അനുഭവകപ്പടുന്നു. കചറുപ്പക്ോരകന് സ്റെയികല ട്ോൻേിസ്ററിൽ 
നിന്നും കെൾക്കുന്ന ഗോനവം അല്ലിയകട മോനേിെോവസ് പ്രതിെ
ലിപ്പിക്കുന്നതോണറ്. ‘കപോട്ിത്െര്ന്ന െിനോവകെോകണ്ോരു പട്ടുനൂലു
ഞെോലറ് കെട്ധീ ഞോൻ’ എന്ന പഴയ ചലച്ിത്രഗോനമോയിരുന്നു അതറ്. 
െോട്ികല വോറ്റുചോരോയത്ികന് ഒഴിഞെ കുപ്പിെളും, ബധീഡിക്കുറ്ിെളും, 
േിഗരറ്റുകമല്ലോം വരോൻ കപോകുന്ന ഏകതോ അപെടത്ികന് സൂചനയോ
യിട്ോണറ് അവൾക്റ് കതോന്നിയതറ്. എന്നോൽ െഥോന്ത്യത്ിൽ കചറു
പ്പക്ോരൻ അല്ലിയകട കഹോസ്റൽകെട്ിടം ചൂണ്ിക്ോണിക്കുക്ോൾ 
മോത്രമോണറ് അല്ലിയം വോയനക്ോരും ആ കചറുപ്പക്ോരകന കതറ്ിദ്രി
ച്തോകണന്നറ് വ്യക്മോകുന്നതറ്. അവൾ കഹോസ്റൽ കഗറ്ികലക്കു പ്രകവ
ശിക്കും മു്റ് ബിയര്കുപ്പിയമോയി ഒരു ആൺേംഘം വകന്നത്തുെയം 
അകപ്പോൾ കനരകത് അല്ലി കപടിച്ിരുന്ന ആ കചറുപ്പക്ോരൻ അവളുകട 
രക്ഷെനോകുെയം കചയ്യുന്നു. ഒരു പോട്റ് കെൾക്കുന്ന ദൂരമത്രയം ൌമോ
രക്ോരിയോയ ഒരു കപൺകുട്ിയകട മനസ്ിലുേേ വിഹ്വലതെേോണറ് 
ഈ െഥയകട ഭോവബിന്ദു. സുരക്ഷിതത്വകത് കുറിച്ചുേേ അല്ലിയകട 
ആശകേ, അവളുകട അമ്യകട ആശകേെൾ എന്നിവകയല്ലോം കെവലം 
വ്യക്ിതലത്ിനപ്പുറകത്ക്റ് വ്യോപിച്റ് േോമൂഹ്യതലത്ികലക്റ് 
ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതോണറ് ഈ െഥയകട ആഖ്യോനപരമോയ കമന്. 
സ്തധീെളുകട േ്വതന്ത്ര്യവം, സുരക്ഷിതത്വവമോയി ബന്ധകപ്പട് കപോതു
േമൂഹത്ികന് ഉൽെണ്ഠെേോണറ് ഈ െഥ പങ്കുകവയ്ക്കുന്നതറ്. ‘കെരേ
ത്ിൽ സ്തധീെൾ കനടിയ പല കനട്ങ്ങൾക്കുംകനകര പലതരത്ിലുേേ 
തിരിച്ടിെൾ ഉണ്ോയികക്ോണ്ിരിക്കുെയോണറ്. അതികലോന്നോണറ് 
സ്തധീെൾക്കും കപൺകുട്ിെൾക്കും കനകര വര്ദ്ിച് കതോതിലുേേ സ്റലം
ഗിെോ്രമണങ്ങൾ, രണ്ടുവയസ്സു മുതൽ എൺപകതോ അതിലധിെകമോ 
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പ്രോയമുേേ സ്തധീെൾകപോലും ഇവികട സുരക്ഷിതരല്ല. സ്തധീെൾ പലവി
ധത്ിൽ ചൂഷണം കചയ്കപ്പടുന്ന നമ്മുകട േമൂഹത്ിൽ ലിംഗപദവി 
േംബന്ധിച്റ് നിലനിൽക്കുന്ന അേമത്വങ്ങളുകട പ്രത്യോഘോതമോയി’4 
ഇതികന െോണോകമന്നറ് േി.എേറ്. ചന്ദിെ നിരധീക്ഷിക്കുന്നതറ്, വേകര 
അര്ത്ഥവത്ോണറ്. ലിംഗപദവിയിലുേേ അേമത്വം തകന്നയോണറ്, 
ഇതികന് കഹതുകവന്നറ് പറയോം.

കമോസ്റബൽകപോലുേേ േകകേതിെവിദ്യെൾ പ്രത്യക്ഷത്ിൽ സ്തധീ
െൾക്റ് ഉപെോരപ്രദമോകണന്നറ് കതോന്നോകമകേിലും അവ പലകപ്പോഴും 
സ്തധീവിരുദ്മോകുന്ന പ്രവണതയോണറ് െണ്ടുവരുന്നതറ്. െ്യോമറയേേ 
കമോസ്റബലുെൾ പലകപ്പോഴും അനുവോദമില്ലോകത സ്തധീെളുകട ചിത്രകമ
ടുക്ോനും അതറ് ദരുപകയോഗകപ്പടുത്ോനും ഇടയോകുന്നു. മോത്രവമല്ല 
കമോസ്റബൽ പലകപ്പോഴും സ്തധീെളുകട േഞ്ചോരേ്വതന്ത്ര്യത്ിനും വിഘോ
തമോകുന്നു. എന്തുകെോണ്ോണറ് സ്തധീെൾ പലകപ്പോഴും േോകകേതിെവി
ദ്യെകേ ഭയക്കുന്നതറ് എന്നറ് ചിന്തിച്ോൽ േോകകേതിെവിദ്യെൾക്കു 
പിന്നികല രോഷ്ടധീയം വ്യക്മോവം. േോകകേതിെവിദ്യെൾ എല്ലോം തകന്ന 
പുരുഷോധിപത്യപരമോണറ് എന്നതോണറ് അതിനു െോരണം. അതിനോൽ 
തകന്ന പുരുഷോധിപത്യ വ്യവസ് നിര്മ്ിച് േദോചോര േകേൽപങ്ങ
ളുമോയം ഈ േോകകേതിെവിദ്യയ്കറ് ബന്ധമുകണ്ന്നറ് പറയോം. കമോര്െറ് 
കചയ്റ് ഇന്ര്കനറ്ിലൂകട ആര്ക്കും ആരുകടയം നഗ്ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരി
പ്പിക്ോവന്ന െോലഘട്മോണിതറ്. ഇത്രം ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകമ
ന്ന ഭധീഷണിയിൽ ആത്ഹത്യ കചയ് പല കപൺകുട്ിെളും കെരേത്ി
ലുണ്റ്. യോഥോസ്ിതിെ േദോചോരേകേൽപകത് ഊട്ിയറപ്പിക്കുന്നവ 
തകന്നയോണറ് പുത്ൻ േോകകേതിെ വിദ്യെളും. 

മതത്ികന് കപരിൽ ഇരെേോക്കപ്പടുന്ന നിസ്ഹോയരോയ മനുഷ്യ
രുകട െഥയോണറ് ‘മതഭ്ോന്തൻ‘. െഥയികല ഭ്ോന്തനറ് ഊകരോകപകരോ 
ഇല്ല. ആകരോ ദധീര്ഘദൂരബസ്ിൽ െയറ്ി വിട്തോണറ് അയോകേ. 
തോടിയം മുടിയം നധീട്ിയ വികൃത രൂപിയോയ അയോകേ നഗരത്ികല 
കബോംബറ് ക്ോടനത്ിൽ കപോലധീേറ് പ്രതിയോക്കുന്നു. േി.േി.ടി.വി 
ദൃശ്യത്ിൽ ചവറുവധീപ്പയിൽ അയോൾ എകന്തോ നികക്ഷപിക്കുന്ന
തോയിട്ോണറ് കപോലധീേറ് വ്യഖ്യോനിച്തറ്. യഥോര്ത്ഥത്ിൽ ഭ്ോന്തൻ 
ചവറുവധീപ്പയിൽ നിന്നറ് വിശപ്പടക്ോൻ എച്ിൽകപ്പോതി എടുത്തോ
യിരുന്നു. തുടര്ന്നറ് ഒരു നിരപരോധികയ കെോടുംഭധീെരനോക്ി ചിത്രധീ
െരിക്കുന്നതോണറ് െഥയിൽ െോണുന്നത.റ് ഭ്ോന്തകന് ശരധീരഭോഷകയ 
ഭധീെരകന് ശരധീര ഭോഷയോയി ഭധീെരവിരുദ് സ്്വോഡറ് വ്യഖ്യോനിക്കുന്നു. 
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‘കപോതി വധീപ്പയികലക്കു കവക്കുെകയോ എടുക്കുെകയോ കചയ്യുന്ന ഒരോൾ 
എന്തിനോണറ് ഭയോശകേെകേോകട മുഖം തിരിച്റ് േംശയോസ്പദമോയി 
കൃഷ്ണമണിെൾ ഇകങ്ങകെോൺ വകര ഉരുട്ടുന്നതറ്.’?5 ‘രണ്ോം പകുതി—
കൃത്യനിര്വഹണത്ിനിടയ്ക്കു തിരിഞെറ് േംശയോസ്പദമോയി ആൾക്കൂട്
കത് ഒന്നു പോേി കനോക്കുന്നു.’6 തോടിയേേ അയോകേ കപോലധീസുെോര് 
െോശ്ധീരിയോക്ി .

േി.േി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങേോണറ് ഭ്ോന്തകന കുറ്വോേിയോക്ിയതറ്. 
ഭ്ോന്തൻ ചവറുവധീപ്പയിൽ നിന്നറ് ഭക്ഷണകപ്പോതി എടുത്തോണറ്. 
എന്നോൽ കപോതി എടുത്തോകണോ, കവച്തോകണോ എന്നറ് ദൃശ്യത്ിൽ 
നിന്നറ് പൂര്ണമോയം വ്യക്മോവന്നില്ല എന്നറ് അകന്വഷണ ഉകദ്യോ
ഗസ്ൻ തകന്ന പറയന്നുണ്റ്. മോധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലോെം 
പൂര്ണമോയം യോഥോര്ത്ഥ്യമല്ല എന്നോണറ് ഇതറ് വ്യക്മോക്കുന്നതറ്. 
മോധ്യമങ്ങളുകട കലോെം മിഥ്യെകേ യോഥോര്ത്ഥ്യമോയി ചിത്രധീെരിക്ോ
നോണറ് രേമിക്കുന്നതറ്. ‘എക്റ്്ലൂേിവറ്’ വോര്ത്െൾക്കുകവണ്ി ഓകരോ 
ചോനലും മത്സരിക്കുന്ന െോലമോണിതറ്. അതിനോൽ യോഥോര്ത്ഥ്യം 
എന്ന രധീതിയിൽ മിഥ്യെകേ അവതരിപ്പിക്കുെയോണറ് പല മോധ്യമങ്ങ
ളും കചയ്യുന്നതറ്.

ചിത്ഭ്മമുേേ അയോൾ കപോലധീസുെോര് കചോദിച്കതല്ലോം േമ്തി
ച്ചു കെോടുത്തു. തോൻ ഒരു അകധോകലോെനോയെനോയി േിനിമയിൽ 
അഭിനയിക്കുെയോണറ് എന്നോണറ് അയോൾ ധരിച്തറ്. അലോവ
ദ്ധീൻ െിൽജി എന്നോണറ് അയോൾ കപരുപറഞെതറ്. െശ്ധീര് ആകണോ 
സ്ലം എന്ന കപോലധീസുെോരകന് കചോദ്യത്ിനറ് അകത എന്നും മറുപടി 
കെോടുത്തു. കചോദ്യം കചയ്ലിനികട ഇടയ്കറ് ഭക്ഷണം കചോദിക്കുന്ന 
അയോേിൽ എകന്തോ ഒരു അേ്വഭോവിെത ഒരു ഉകദ്യോഗസ്ൻ േംശ
യിക്കുന്നുണ്റ്. എന്നോൽ സ്റേകക്ോേജിസ്ററ് തോൻ അകമരിക്ൻ യൂണി
കവഴ്ിറ്ിയിൽ നിന്നോണറ് കഡോക്ടകററ്റ് എടുത്കതന്നറ് പറഞെറ് ആ 
േംശയം പുഛേിച്ചു തള്ളുെയോണറ് ഉണ്ോയതറ്. ഒരു പെൽ നധീണ്ടുനിന്ന 
കചോദ്യം കചയ്ലിനും കഭദ്യം കചയ്ലിനും കശഷം അയോൾ എല്ലോ കുറ്
ങ്ങളും ഏറ്റു. നഗരത്ിൽ ഏകതതു സ്ലങ്ങേിൽ കബോംബറ് കവച്ിട്ടു
ണ്റ് എന്നകചോദ്യത്ിനറ് മോത്രം അയോൾക്റ് ഉത്രംനൽെോൻ േോധി
ച്ില്ല. പിന്നധീടറ് െഥ യഥോര്ത്ഥത്ിൽ അയോൾ ആരോയിരുന്നു എന്ന 
കചറിയ സൂചന നൽകുന്നു. ഒരിക്ൽ കപോലധീസുെോരോൽ ഉന്ോദിയോക്
കപ്പട്വനോണയോൾ. ഇകപ്പോൾ കപോലധീസുെോരോൽ അയോൾ ഭധീെരനും 
കെോടും കുറ്വോേിയമോയി ചിത്രധീെരിക്കപ്പടുന്നു. കവറും നിലത്റ് 
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െമിഴ്ന്നു െിടക്കുന്ന അയോളുകട സ്റദന്യതയോര്ന്ന ചിത്രത്ിലോണറ് െഥ 
അവേോനിപ്പിക്കുന്നതറ്. 

ഭ്ോന്തകന കുറ്വോേിയോയി െകണ്ത്ോൻ കപോലധീേികന കപ്രരി
പ്പിച്തറ് ചവററ് വധീപ്പയിൽനിന്നറ് അയോൾ കപോതി എടുക്കുന്നതുെ
ണ് േി.േി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങേോണറ്. എന്നോൽ അതറ് കപോതി എടുക്കു
ന്നകതോ വയ്ക്കുന്നകതോ എന്നറ് അവര്ക്റ് വ്യക്മോയില്ല. പികന്ന ഭ്ോന്ത
കന് തോടിയം ശരധീരഭോഷയം കൂടോകത അയോൾ പറഞെ മുസധീം കപരും 
എല്ലോം അയോകേ ഭധീെരനോക്ി. ഒരോൾ തോടികവച്ോൽ, മുസധീമോയോൽ 
അയോൾ ഏതു കുറ്കൃത്യത്ിനും അറസ്ററ് കചയ്കപ്പടോകമന്ന അവസ്
യോണറ് ഇന്നറ് പല കലോെരോഷ്ടങ്ങേിലുമുേേതറ്. 

‘കെരേത്ിൽ ഇസോംഭധീതി പലവിധത്ിൽ വേരുന്നുണ്റ്. ഈ 
മോറ്ം ദൃശ്യമോകുന്നുമുണ്റ്.’7 ദൃശ്യമോധ്യമങ്ങേിലും പലകപ്പോഴും മുസധീം 
വിരുദ്മോയ വോര്ത്െൾ പ്രത്യക്ഷകപ്പടോറുണ്റ്. കപോതുേമൂഹം 
ഇസോംമതത്ിൽകപ്പട്വകര അപരരോയി െോണുന്ന പ്രവണതയോണു
േേതറ്. ‘േ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്നറ് പിരിഞ്ഞുകപോയവര് മോത്രമല്ല, 
ഇവികടയള്ള മുസധീമുെൾകൂടി ഇന്ത്യക്കു ആപത്ോകണന്നോണറ് ചിലര് 
പറയന്നതറ്. മുസധീമുെൾ വംശവര്ദ്നയേേ ഒരു ജനുസ്ോയതുകെോണ്റ് 
ഇവര് ഭൂരിപക്ഷമോകുകമന്നും അതിനോലിവകര ആട്ിപ്പോയിക്ണകമ
ന്നുമോണറ് ഇന്ത്യൻ െോേിേം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതറ്.’8 ഇത്രം ചിന്തോ
ഗതിെൾ കപോതുേമൂഹത്ിലോകെ പടര്ത്ോനും അവര്ക്റ് േോധിച്ി
ട്ടുണ്റ്. ഭയവം മുൻവിധിെളുകമല്ലോം നിരപരോധിെേോയ മുസധീം േകഹോ
ദരങ്ങകേയം പ്രതിക്കൂട്ിലോക്കുന്നു. േമൂഹത്ികന് ഈ മുസധീം അപര
വതറ്െരണം ശിഹോബുദ്ധീകന് മതഭ്ോന്തൻ എന്ന െഥയിൽ ശക്മോയി 
ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നു.

ഭധീതികപ്പടുത്തുെ എന്നതറ് െോേിേത്ികന് തന്ത്രമോണറ്. ഹിറ്റ് ല
കറയം, മുകസ്ോേിനികയയം കപോലുേേ കേ്വഛേോധിപതിെൾ കചയ്ിരുന്ന
തും അതോണകല്ലോ കുകറ നിരപരോധിെകേ കെോകന്നോടുക്ിയം ബോക്ി
യേേവകര കപടിപ്പിച്ചും അധിെോരത്ികന് ബലതന്ത്രം വര്ത്ിച്തറ് 
അടിയന്തരവസ്ക്ോലത്റ് ഇന്ത്യയിൽ നോം െണ്തോണറ്. ‘കലോെ
കത്ങ്ങും െോേിേം അതികന് േ്വോധധീനം ഉറപ്പിക്ോൻ േ്വധീെരിക്കു
ന്ന പല വഴിെേിൽ ഏറ്വം പ്രധോനകപ്പട് ഒന്നറ് ഒരു ജനതകയ ഭധീതിയ്കറ് 
അടിമകപ്പടുത്തുെ എന്നതോണറ്. ഹിറ്റ് ലര് ആ്രമണം നടത്തുെ മോത്ര
മല്ല നടത്ിയ ആ്രമണങ്ങകേ വധീണ്ടും വധീണ്ടും പുനരവതരിപ്പിച്റ് 
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അതിലോഹ്ോദിക്കുെയം കചയ്തു’.9 ഹിംേയോണറ് െോേിസ്റ്റുെളുകട 
മോര്ഗം. ‘മതഭ്ോന്തൻ’ എന്ന െഥയിൽ പലവിധ പധീഡനങ്ങൾ നടത്ി
യോണറ് ഭ്ോന്തകന കുറ്ക്ോരനോക്കുന്നതറ്. പധീഡനം േഹിക്വയ്ോകത 
എല്ലോ കുറ്വം അയോൾ ഏൽക്കുന്നു. എന്നോൽ നഗരത്ിൽ ഇനി എവി
കടകയല്ലോമോണറ് കബോംബറ് കപോട്ടുന്നകതന്നറ് മോത്രം അയോകേകക്ോണ്റ് 
പറയിക്ോൻ കപോലധീസുെോര്ക്ോയില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ നയൂനപക്ഷപധീഡനം ഏറിവരുന്ന െോലമോണിതറ്. 
േിഖറ് വിരുദ്െലോപവം, ബോബറ് റിമേറ്ജിദറ് തെര്ത്തികന തുടര് 
 ന്നുേേ പ്രകക്ഷോഭങ്ങളും, ഒറധീേയിൽ ്രിസ്ത്യൻ മിഷ്ണറികയ ചുകട്രിച് 
േംഭവവം ഓര്മ്ക്കുെ. തധീവ്രവോദിെേോെകട്, ഉണ്ോവെയല്ല ഉണ്ോ
ക്കപ്പടുെയോണറ്. കപോലധീേറ് തിരക്ഥകയോരുക്ിയ പ്രഹേനത്ികല 
ഇരെേോയോണറ് അവര് നിര്മ്ിക്കപ്പടുന്നതറ്. ഭരണകൂടഭധീെരതയകട 
ഇരെേോകുന്നതറ് പലകപ്പോഴും നയൂനപക്ഷ,േമൂദോയത്ിൽ ജനിച്വരോ
യിരിക്കും. ‘മതഭ്ോന്ത’നികല ഭ്ോന്തകന കപോകല പലരും തധീവ്രവോദിെ
േോയി മുദ്യടിക്കപ്പട്റ് ജധീവിക്കുന്ന രക്േോക്ഷിെേോകുന്നു.

‘ഒരു പോട്ികന് ദൂരം’ സ്തധീസുരക്ഷിത്വകത്ക്കുറിച്ചുേേ ആശകേ
െൾ പങ്കുകവയ്ക്കുന്ന ആദ്യന്തം ഉകദ്വഗഭരിതമോയ െഥയോണറ്. ഒരു 
കപൺകുഞെറ് പിറന്നു വധീഴുന്നതറ് തകന്ന ഭയത്ോൽ ആവരണം കചയ്
കപ്പട്ോണറ്. ഇന്ത്യയികല സ്തധീപധീഡനനിരക്കുെളുകട എണ്ണം കഞട്ി
ക്കുന്നതോണറ്. അതു കപോകലതകന്നയോണറ് ഒരു പ്രകത്യെ മതവിഭോഗ
ത്ിൽ ജനിച്ചു എന്നതിനോൽ മോത്രം കതേിവെകേോന്നുമികല്ലകേിലും 
ജയിലിൽ അടയ്കകപ്പടുന്നവരുകട എണ്ണവം. ‘മതഭ്ോന്തൻ’ ആെകട് 
കെവലം ഒരു േമൂഹത്ികന് മോത്രമല്ല രോഷ്ടത്ികന് ഭയകത്യം പ്ര
തിനിധധീെരിക്കുന്നു. ഹൃദയസ്പര്ശിയോയ ആഖ്യോനം ഈ രണ്ടു െഥെളു
കടയം േവികശഷതയോണറ്.
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പ്രതിശെയാധത്ിരറെ 
്യാമൂഹികമയാനങ്ങള്

നോടെം േംഘര്ഷത്ികന് െലയോണറ്. ആദര്ശങ്ങൾ തമ്ികലോ, 
മനുഷ്യനും വിധിയം തമ്ികലോ േോമൂഹിെവ്യവസ്ിതിെൾ തമ്ികലോ 
ഉള്ള േംഘര്ഷമോണറ് നോടെത്ിനറ് ജധീവൻ നൽെിയിരുന്നതറ്. െോല
ഘട്ത്ികന് ആവശ്യങ്ങകേ, േംസ്ോരത്ികന് തനിമകയ അവ ഓജസ്സു
റ്തോക്ിയിരുന്നു. മോത്രമല്ല, യഥോര്ത്ഥമോയ ജധീവിതേന്ദര്ഭങ്ങകേ 
ആവിഷ്രിക്കുന്നകതോകടോപ്പം, േോമൂഹിെ നധീതിക്കുകവണ്ി, മോനവിെ
തയ്ക്കുകവണ്ി ഓകരോ െോലഘട്ത്ികലയം നോടെങ്ങൾ നിലകെോണ്ിരു
ന്നു. അത്രത്ിലുള്ള േോമൂഹിെധര്മ്ങ്ങൾനിറകവറ്ിയിരുന്ന നോട
െവിഭോഗത്ികല്ടുന്നവയോണറ് രോഷ്ടധീയനോടെങ്ങൾ. േംസ്കൃത, േംഗധീ
തനോടെങ്ങേിൽ നിന്നുവ്യത്യസ്തമോയ ഗൗരവതരമോയ വിഷയങ്ങകേ 
പ്രകമയമോയി േ്വധീെരിച്റ് മനുഷ്യനുകവണ്ി അവകന് നന്യ്ക്കുകവണ്ി 
നിലകെോണ് നോടെങ്ങൾ കൂടിയോണവ. അതുകെോണ്ടുതകന്നയോണറ് 
മലയോേനോടെചരിത്രത്ികല അമൂല്യേ്ത്ോയി കെ. ദോകമോദര കന് 
‘പോട്ബോക്ി’ എന്ന നോടെം നോം വിലയിരുത്തുന്നതറ്.

െയാട്ബയാക്ി — പ്രശമയയാവതെണം
കെരേത്ിൽ ഒരുെോലത്റ് നിലനിന്നിരുന്ന ദഷിച് േോമൂഹിെ 

അനധീതികക്തികര ജന്ികുടിയോൻ ബന്ധത്ികനതികര ശക്മോയി 
പ്രതിെരിച് നോടെമോണറ് ‘പോട്ബോക്ി’. െോലോവസ് ചതിച്ിട്ടും 
പോട്ംകെോടുകക്ണ്ിവരുന്ന െിട്ടുണ്ണിയകട നിസ്ഹോയവസ്യിലൂ
കടയോണറ് നോടെം മുകന്നറുന്നതറ്. ഒരു കനരകത് െഞെിക്കുകപോലും 
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വെയില്ലോത് െിട്ടുണ്ണിയകട കുടുംബകത് നമ്പൂതിരി ജന്ിയകട െോര്യ
സ്നോയ രോമൻനോയര് പോട്ബോക്ിക്കുകവണ്ി നിരന്തരം പ്രയോേ
കപ്പടുത്തുന്നു. മില്ലിൽ പണികയടുക്കുന്ന കതോഴിലോേിയോയ െിട്ടുണ്ണിക്റ് 
ശനിയോഴ്ച ശ്േം െിട്ടുന്ന ദിവേമോകണകേിലും വധീട്ികലക്റ് കെോണ്ടു
വരോൻ അവകന് െയ്ിൽ െോശുണ്ോയിരുന്നില്ല. വധീട്ിലോകണകേിൽ 
മുഴുപട്ിണിയോണറ്. അനുജനോയ ബോലൻ വിശന്നറ് തേര്ന്നുതുടങ്ങി. 
കപങ്ങേോയ കുഞെിമോളു ഇരക്ോത് പധീടിെെളും ഇല്ലങ്ങളും ഇല്ല. 
എല്ലോയിടത്തും െടം മോത്രം ബോക്ിയോയിരിക്കുന്നു. കുത്തുവോക്കുെ
ളും ആട്ടും കെട്റ് അവളും നിരോശയോയിരിക്കുന്നു. ആ േമയത്ോണറ് 
െിട്ടുണ്ണി തകന് െയ്ിലുണ്ോയിരുന്നതറ് കപറുക്ികൂട്ി കുഞെിമോളുവിനറ് 
ബ്ൗേറ് വോങ്ങിയതറ്. െഞെിക്റ് അരിയില്ലോത്കപ്പോൾ കപങ്ങൾക്റ് 
ബ്ൗേറ് വോങ്ങിയതറ് അമ്യ്കറ് തധീകര ഇഷ്ടമോയില്ല. പകക്ഷ െിട്ടുണ്ണിക്റ് 
പ്രധോനം കപങ്ങളുകട മോനം മറയ്കലോയിരുന്നു.

ഒരുദിവേം രോമൻനോയര് പോട്ബോക്ി വോങ്ങുന്നതിനോയി െിട്ടു
ണ്ണിയകട വധീട്ികലയ്ക്കുവന്നു. അവൻ തകന് നിേഹോയവസ് കവേി
കപ്പടുത്ികയകേിലും െോര്യസ്ൻ അതികലോന്നും തൃപ്തനോയില്ല. അവര് 
തമ്ിൽ വോകക്റ്മോയി. രോമൻനോയര് ഭധീഷണികപ്പടുത്ികെോണ്റ് 
ഇറങ്ങികപ്പോയി. കുടുംബക്ോരുകട വിശപ്പെറ്ോനോയി െിട്ടുണ്ണി എല്ലോയി
ടങ്ങേിലും കപോയി ഇരന്നുകനോക്ി. എന്നിട്ടും അരിെിട്ിയില്ല. ഒടുവിൽ 
അയോൾ കമോഷ്ടിച്ചു. കമോഷണം അയോകേ കപോലധീേറ് കലോക്പ്പിലും 
ജയിലിലും എത്ിച്ചു. ആ േമയത്റ് കുഞെിമോളുവികന് കമൽ െണ്ണു
ണ്ോയിരുന്ന രോമൻനോയര് അവകേ െയറിപ്പിടിക്ോൻ രേമിച്ചു. പകക്ഷ 
കുഞെിമോളു വഴങ്ങിയില്ല. ചൂകലടുത്തു മുഖത്ടിച്ചു. അപമോനിതനോയ 
രോമൻനോയര് ആ കുടുംബകത് പോട്ബോക്ിയകട കപരിൽ ഇറക്ിവിടു
കമന്നറ് ഭധീഷണികപ്പടുത്തുെയം അതുകപോകല കചയ്യുെയം കചയ്തു. 

അത്ോണിയില്ലോത് ആ കുടുംബം കതരുവികലയ്കിറക്കപ്പട്ടു. 
വഴിയിൽ െിടന്നറ് അയോളുകട അമ് മരിച്ചു. തകന്നയം അനുജകനയം 
പുലര്ത്ോൻ മകറ്ോരുവഴിയം െോണോഞെതിനോൽ കുഞെിമോളു 
കവശ്യോവൃത്ി േ്വധീെരിച്ചു. ശിക്ഷോെോലോവധി െഴിഞെറ് ജയിലിൽ 
നിന്നറ് തിരിച്ചുവന്ന െിട്ടുണ്ണി, േ്വന്തം ശരധീരം വോടെയ്കറ് കെോടുത്റ് 
ഉപജധീവനം നടത്തുന്ന കപങ്ങകേയോണറ് െണ്തറ്. കരോഷോകുലനോയ 
െിട്ടുണ്ണികയോടറ്, കജഷ്ൻ കമോഷണം നടത്ോൻ കപ്രരിതനോയ അകത
േോഹചര്യം തകന്നയോണറ് തകന്ന കവശ്യോവൃത്ിക്കും കപ്രരിപ്പിച്
കതന്നറ് അവൾ മറുപടി പറയന്നു. അവളുകട വോക്കുെേിൽ നിന്നറ് 
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േോമൂഹിെവ്യവസ്മോറിയോകല േദോചോരത്ിനു വിലയള്ളൂ എന്ന 
നിഗമനത്ിൽ െിട്ടുണ്ണി എത്ികച്രുന്നു. അതിനുകവണ്ിയള്ള രേമ
ത്ിൽ അയോൾ കുഞെിമോളുവികനക്കൂടികൂട്ി. മോനവിെതയികലക്കു
ള്ള െോൽകവയ്ോണറ് െിട്ടുണ്ണിയിലൂകട ‘കെ. ദോകമോദരൻ’ േോധികച്ടുക്കു
ന്നതറ്. േോമൂഹിെവം രോഷ്ടധീയവമോയ അധിെോര ചിഹ്നങ്ങൾക്കുകമൽ 
പ്രതികരോധത്ികന് വലയങ്ങേോണറ് െിട്ടുണ്ണി കെോര്കത്ടുക്കുന്നതറ്.

രചറുത്തുനില്ിരറെ െയാഷ്ടീയം
കെരേത്ിൽ  നിലനിന്നിരുന്ന ജന്ികുടിയോൻവ്യവസ്യകട 

ഭോഗമോയി നടമോടിയിരുന്ന ക്രൂരതെകേ തുറന്നുെോണിക്കുന്നകതോ
കടോപ്പം പ്രതികരോധത്ികന് പുതിയമോനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ോനും കെ. 
ദോകമോദരൻ ‘പോട്ബോക്ി’യിലൂകട രേമിക്കുന്നുണ്റ്. ഇടനില പ്രഭുക്
ൻമോരുകട ഇഛേയ്കനുേരിച്റ് എല്ലുമുറികയ പണികയടുത്റ് പഞ്ചപുഛേ
മടക്ി പോട്ംകെോടുകക്ണ്ിവന്ന കുടുംബങ്ങേികലോന്നോണറ് െിട്ടുണ്ണി
യകട കുടുംബവം. അന്നകത് കെരേത്ികല ഓകരോ കുടുംബവം ജന്ി
കുടിയോൻ ബന്ധത്ികന് ഇരെേോയിരുന്നു. ആ േോഹചര്യത്ിലോണറ് 
മൗനവം ദഃഖവം മോത്രം സ്റെമുതലോയ കുടിയോൻമോരുകട കുടിലുെേി
ലും ജധീവൻ നിലനിൽകക്ണ്തറ് അത്യോവശ്യമോകണന്ന തിരിച്റിവറ് 
പ്രവഹിപ്പിക്ോൻ കെ. ദോകമോദരനറ് െഴിഞെതറ്. അവിടവികട മുേച്ചു
കപോന്തിയ കതോഴിലോേി േംഘടനെളുകട പിൻബലത്ിലോകണകേി
ലും പോട്ം കചോദിക്ോകനത്തുന്ന െോര്യസ്കനോടറ് തങ്ങളുകട അവസ്െ
കേന്തോകണന്നറ് തുറന്നുപറയോൻ, ജധീവിക്ോനുള്ള േ്വോതന്ത്ര്യകമകന്തന്നറ് 
വിേിച്ചുപറയോൻ െിട്ടുണ്ണി സ്റധര്യകപ്പടുന്നുണ്റ്. 

േ്വോതന്ത്ര്യത്ികന് ആദ്യെിരണങ്ങൾ അമ്യിൽ നിന്നുതകന്ന
ആരംഭിക്കുന്നു. പോട്ബോക്ികചോദിക്ോൻ വന്ന െോര്യസ്നോയ രോമൻ 
നോയകരോടറ് അമ് പറയന്ന മറുപടി അധിെോരി വര്ഗ്ത്ിനുകനകരയ
ള്ള തുറന്നേംഘട്നകത്ക്കുറിക്കുന്നു.

“ഇകക്ോല്ലം മഴകപയ്ോകത വിേവ നകന്ന കുറഞ്ഞൂന്നറ് നിങ്ങൾക്റ് 
നിശ്കല്യ രോമൻ നോയകര? ഉണ്ോയ കനല്ലുമുക്ോലും; മുകഴ്ോനുംന്നു 
തകന്ന പറയോം, മനയ്കകലത്ിച്ികല്ല ഞങ്ങേറ്? പികന്ന ഈ പറ്ി
കന് പോട്ോണറ്, നോേികെരത്ിനു വിലയമില്ല.” എന്ന അമ്യകട മറു
പടികെട്റ് രോമൻനോയര് അ്രന്നുകപോയി. സ്തധീകപോലും തനികക്തി
രോയി കചോദ്യംകചോദിക്ോൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പോട്ം നൽകുന്ന കുടി
യോൻമോര്ക്റ് വന്ന മോറ്കത്കയോര്ത്റ് െലിെോലം എന്നുപറഞെറ് 
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രോമൻനോയര് തിരിച്ചുകപോകുന്നു. ദോരിദ്്യത്ികനതികര, ചൂഷണത്ി
കനതികരയള്ള അമ്യകട വോക്കുെളും ചിന്തോഗതിെളും കുഞെിമോളുവി
കനയം െിട്ടുണ്ണികയയം ബോലകനയം േ്വോധധീനിക്കുെയം പ്രതികരോധ
ത്ികന് വലയങ്ങൾ നിര്മ്ിക്ോൻ അവര് ഒരുക്ടുെയം കചയ്യുന്നു. 

ജന്ികുടിയോൻ ബന്ധകത്ോകടോപ്പം, മുതലോേി കതോഴിലോേി അേമ
ത്വചൂഷണ വ്യവസ്ിതിെകേയം കെ. ദോകമോദരൻ തുറന്നുെോട്ടുന്നു. മുത
ലോേിമോരുകട കെോടുംക്രൂരതെളും മകനോഭോവങ്ങളും േോധോരണക്ോകര 
അേ്വസ്മോക്കുന്നകതോകടോപ്പം ചങ്ങലെേോൽ ബന്ധിതരുമോക്കുന്നു.

“അതോണറ് മുതലോേിെൾ! നമ്മുകട, കതോഴിലോേിെളുകട രക്ം പിഴി
കഞെടുക്കുെയോണവരുകട കജോലി. മുതലോേിക്കു ഭയമില്ല; ധനിെവര്ഗ്
ത്ിനു ഹൃദയമില്ല.”

മുഹമ്ദികന് വോക്കുെേിലൂകട മുതലോേിമോരുകട ചൂഷണേ്വഭോവകമ
കന്തന്നറ് വ്യക്മോകുന്നു. കേഛേോധിപത്യപരമോയ അവരുകട ഭരണത്ി
നുെധീഴിൽ അടിമെേോയി െഴികയണ്ിവരുന്ന കെരേത്ികല േോധോ
രണക്ോരുകട അവസ് ദയനധീയമോണറ്. ആ േോഹചര്യത്ിലോണറ് 
ആധിപത്യങ്ങൾകക്തികര പ്രതികരോധത്ികന് െരുനധീക്ങ്ങൾ െഥോ
പോത്രങ്ങേിലൂകട കെ. ദോകമോദരൻ നടത്തുന്നതറ്.

“ഉള്ളവര് ഇല്ലോത്വര്ക്കു യോകതോരുപെോരവം കചയ്ില്ല. ഒരു 
ഭോഗത്റ് കനോട്ടും ഉറുപ്പിെയം ആര്ക്കും ഉപകയോഗമില്ലോകത കൂ്ോര
മോയി െിടക്കുന്നു. മറുഭോഗത്റ് െഞെികവള്ളംെിട്ോകത ജനങ്ങൾ പട്ി
ണിെിടക്കുന്നു. ഒരുഭോഗത്തു യോകതോരു പണിയകമടുക്ോത് മുതലോേി
െൾ സുഖിയൻമോരോയി കൂത്ോടുന്നു. മറുഭോഗത്റ് എല്ലുമുറികയ പണി
കയടുക്കുന്ന എകന്നകപ്പോലുള്ളവര് പിച്കതണ്ടുന്നു. ഇതന്യോയമോണറ് 
ഇത്രമമോണറ്.”

െിട്ടുണ്ണിയകട വോക്കുെേിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഭോവം പ്രതികരോധത്ികന്
തോണറ്. അനധീതിക്കും അ്രമത്ിനുകമതികര ശബ്മുയര്ത്തുന്നവനോയി 
െിട്ടുണ്ണി പരിണമിച്ിരിക്കുന്നു. ന്യോയകത്യം അന്യോയകത്യം 
അവൻ തിരിച്റിയോൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“എകന് അഭിപ്രോയത്ിൽ ഈ  മര്ദ്നത്ിൽ നികന്നല്ലോം രക്ഷകന
ടോൻ ഒകരോറ് നിവൃത്ികയയള്ളൂ. ഇന്നുറ് എല്ലോ അധിെോരങ്ങളും ധനി
െവര്ഗ്ക്ോര്ക്കുമോത്രമോണറ്. ആ അധിെോരങ്ങളും ആ ഭരണകൂടവം 
നമ്ൾ കതോഴിലോേിെളും കൃഷിക്ോരും കൂടി േംഘടിച്ചു പ്രകക്ഷോഭം 
നടത്ി പിടികച്ടുക്ണം.”
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മുഹമ്ദികന് ഈ അഭിപ്രോയം കെരേത്ികല അന്നകത് 
േോധോരണ മനുഷ്യരുകട ആവശ്യമോയിരുന്നു. ജന്ിത്വം നശിച്റ് 
‘കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്ോരനറ്’ എന്ന നയം േ്വപ്നം െണ്ിരുന്ന ഒരു തലമു
റയകട വോക്കുെേോണിതറ്. േമത്വേോക്ഷോതറ്െോരത്ിനുകവണ്ിയള്ള 
ദോഹമോണറ് ‘പോട്ബോക്ി’ എന്ന നോടെത്ിൽ പ്രെടമോകുന്നതറ്. മുത
ലോേിത് ദഷ്പ്രഭുത്വത്ികനതികര പ്രവര്ത്ിക്ോൻ േമരത്ികന് പ്രതി
കരോധമോര്ഗ്മോണറ് ദോകമോദരൻ േ്വധീെരിക്കുന്നതറ്.

“മര്ദ്െവര്ഗ്ക്ോരിൽ നിന്നും അധിെോരം പിടികച്ടുക്കുന്നതു
വകര നമ്ൾ അടങ്ങിയിരിക്രുതറ്” 
എന്ന ഉറച്തധീരുമോനമോണറ് മുഹമ്ദറ് പ്രെടിപ്പിക്കുന്നതറ്. കെര

േജനതകയോടുള്ള ആഹ്വോനമോയി ഈ വോക്കുെൾ എക്ോലത്തും 
നിലനിൽക്കുന്നു.

പ്രതിശെയാധത്ിരറെ രെണെിടം
േോമൂഹിെ രോഷ്ടധീയോധിെോരത്ിനുകനകരയള്ള പ്രതികരോധത്ി

കനോപ്പം ആണധിെോരവ്യവസ്ിതിയ്ക്കുകനകരയള്ള തുറന്ന ഉച്ോടനവം 
‘പോട്ബോക്ിയിൽ’ നിഴലിക്കുന്നു. ഏതറ് പുരുഷൻ ആവശ്യകപ്പട്ോലും 
സ്തധീ അവനറ് െധീഴടങ്ങി കെോടുകക്ണ്വേോകണന്ന ചിന്ത കെരേത്ിലോ
െമോനം നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ ചിന്തോഗതികയ തെിടം മറിക്ോനും 
ചൂലുകെോണ്ടിച്റ് ആട്ിപോയിക്ോനും കുഞെിമോളു രേമിക്കുന്നു. പോട്
ത്ിനുപെരം കുഞെിമോളുവികന െയറിപിടിക്ോൻ രേമിക്കുന്ന രോമൻ 
നോയകര ധധീരമോയോണറ് കുഞെിമോളു എതികരറ്തറ്.

‘െടന്നുകപോവിൻ നോയകര, ഫൂ കതമ്ോടി, കപോ പടിപ്പുറത്റ്, 
നോണല്യ, മര്യോകദല്ല്യ, പ്രമോണിയോണകത്ര! പണക്ോരനോണ
കത്ര! തകന് പകണോം പ്രമോണികത്ോം എനിക്റ് പുല്ലോണറ്!  
കവറും പുല്ലറ്, കപോ പുറത്റ്.” 

ദോരിദ്്യത്ോലും ചൂഷണത്ോലും പുരുഷോധിപത്യത്ിനറ് അടി
മകപ്പകടണ്ിവന്ന കെരേസ്തധീെൾക്റ് പ്രകചോദനമോയി കുഞെിമോളു 
എന്നും നിലകെോള്ളുന്നു. േ്വത്വകത് തിരിച്റിയോനും നിര്മ്ിക്ോ
നും കുഞെിമോളു രേമിച്ിരിക്കുന്നു. േോമൂഹിെമോയ വ്യവസ്െൾകക്
തികര വോക്ിലൂകടയം പ്രവൃത്ിയിലൂകടയം കുഞെിമോളു പ്രതികരോധം 
സൃഷ്ടിച്ിരിക്കുന്നു. കവണ്ിടത്റ് കവണ്കപോകല പറയോനുള്ള േോമൂഹി
െകബോധം കുഞെിമോളുവികന വ്യതിരിക്യോക്കുന്നു.
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അധികയാെത്ിരറെ മറുപുറം
അേമത്വപരമോയ വികവചനങ്ങൾക്പ്പുറം ഭോഷോപരവം സ്റദകവോ

ന്മുഖവമോയ നധീതിരോഹിത്യങ്ങളും േമൂഹത്ിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
തികന് സൂചനെൾ ‘പോട്ബോക്ിയിൽ’ െോണോം. അേമത്വത്ികന് 
മകറ്ോരു ബലതന്ത്രമോണറ് ഭോഷോവികവചനങ്ങൾ. ജന്ിക്കും കുടിയോനും 
കവകവ്കറ ഭോഷോപദങ്ങൾ. മുതലോേിക്കും കതോഴിലോേിക്കും തമ്ിലു
ള്ള ബൗദ്ിെനിലവോരത്ികന് കവര്തിരിവെൾ. ഇങ്ങകന േമൂഹം 
ആകരോപിക്കുന്ന അധിെോരതന്ത്രങ്ങകേ തുറന്നുെോണിക്ോനും അതി 
കനതികര പ്രതികരോധത്ികന്മോനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ോനും ‘പോട്ബോ
ക്ി’യിലൂകട കെ. ദോകമോദരനറ് െഴിഞെിട്ടുണ്റ്. 

ബ്രോഹ്മണ്യത്ികന് േംഭോവനയോയ സ്റദവേകേല്വം േോധോരണ 
മനുഷ്യകര ശ്വോേം മുട്ിക്കുന്നു. ദോരിദ്്യവം ചൂഷണവം ദഃഖവം ദരിതവം 
സ്റദവത്ികന് െണക്കുപുസ്തെത്ികല വിധിയോയി െണക്ോക്ോൻ 
അവര് നകമ് കപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധി േകേല്കത്യം കെ. 
ദോകമോദരൻ കചോദ്യം കചയ്യുന്നു.

“നമ്മുകട തലയികലഴുത്ോണറ് ബോലോ, നമ്കേോകക് െഷ്ടകപ്പടണം
ന്നോണറ് സ്റദവം വിധിച്ിട്ടുള്ളതറ്”

എന്ന അമ്യകട വോക്കുെേിൽ കതേിയന്ന പോര്ര്യ മോമൂലുെ
േിൽ ബോലൻ അേ്വസ്നോകുെയം പ്രതിെരിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. 
മനുഷ്യകന, മോനവിെതകയ എത്ിപ്പിടിക്ോൻ രേമിക്ണകമന്ന 
ആഹ്വോനമോണറ് കെ. ദോകമോദരൻ നമുക്റ് നൽകുന്നതറ്.

“കമോഷണവം വ്യഭിചോരവം ഇല്ലോതോവണകമകേിൽ ദോരിദ്്യം 
നശിക്ണം ദോരിദ്്യം നശിക്ണകമകേികല, ഇന്നകത് ഭരണ 
േമ്പ്രദോയം മോറണം. കുഞെിമോളൂ, നമുക്ധീ േമുദോയകത്ോടു 
പെരം കചോദിക്ണം. ഈ േമുദോയേംഘടനകയ നമുകക്ോന്നുടച്ചു 
വോര്ക്ണം”

െിട്ടുണ്ണിയകട വോക്കുെേിൽനിന്നുതകന്ന േ്വപ്നേോക്ഷോതറ്െോര
ത്ിനുകവണ്ിയള്ള പ്രതികരോധത്ികന് േമരമുഖം നമുക്റ് െോണോം. 
അധിെോരത്ികന് വിവിധതലങ്ങകേ തെര്ക്കുന്നതികനോപ്പം പ്രതി
കരോധത്ികന് േോമൂഹിെമോനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ോനും കെ. ദോകമോദരനറ് 
േോധിച്ിരിക്കുന്നു. േമുദോയകത് അടിമുടി പരിഷ്രിക്ോൻ കവണ്ി 
രചിച് കേോകദ്ശ്യനോടെകമന്ന നിലയിൽ പോട്ബോക്ിയകട 
ഇതിവൃത്ം ആദര്ശപ്രകചോദെവം േോര്ത്ഥെവമോണറ്. മോത്രമല്ല 
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അധിെോരത്ികന്, ചൂഷണത്ികന് പ്രതിരൂപങ്ങൾ േമൂഹത്ിൽ 
ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനോൽ പ്രതികരോധികക്ണ്തികന് ആവശ്യ
െതയം ആഹ്വോനവം ‘പോട്ബോക്ി’ കയ േമെോലധീനമോക്കുന്നു.

്ഹയായഗ്രന്ഥങ്ങള് 
1. പോട്ബോക്ി — കെ. ദോകമോദരൻ
2. കതരകഞെടുത് പ്രബന്ധങ്ങൾ, പവനൻ — കെരേേോഹിത്യ അക്ോദമി
3. ഉയരുന്ന യവനിെ —േി.കജ. കതോമേറ്

  

 ്ിമി എ.രജ.
      ഗസ്ററ് ലെറ്ചറര്
      മലയോേവിഭോഗം
     വിമലകെോകേജറ് തൃശൂര്

        
   

  



രെണ്വിനിമയങ്ങളിരെ 
അധികയാെരൂെങ്ങള്              

്യാവിത്ി െയാജീവരറെ കവിതകരള മുനനിര്ത്ി ഒരു െഠനം

വികധയത്വത്ികന് സ്റസ്തണലോവണ്യമുദ്െേിൽനിന്നറ് മലയോേ
െവിത കവര്കപടുന്നതറ് േ്വോതന്ത്ര്യേമരകത്ത്തുടര്ന്നോണറ്. സ്തധീപ
ക്ഷെവിതെളുകട തുടക്ം ബോലോമണിയമ്യകട െവിതെകേോടുകൂടി
യോണറ്. മെൾ, ഭോര്യ, അമ് എന്നിങ്ങകനയള്ള ജധീവിതോവസ്െേി
ലൂകട വിഭോഗധീെരിച്റ് നഷ്ടകപ്പടുന്ന തകന് ജധീവിതകത്ക്കുറിച്റ് കബോധ
വതിയോകുന്ന സ്തധീകയയോണറ് ബോലോമണിയമ്യകട െവിതെേിൽ 
െോണോൻെഴിയന്നതറ്. ഗോര്ഹിെവൃത്ിെേിൽനിന്നറ് പിന്തിരിഞ്ഞു
കെോണ്ല്ല, സൃഷ്ടിയകട അധിെോരകത് നിലനിര്ത്ികക്ോണ്റ്, മോതൃ
ത്വകത് െര്തൃസ്ോനകത്ക്റ് ഉയര്ത്തുന്നു എന്നുള്ളതോണറ് ബോലോമ
ണിയമ്യകട െവിതെളുകട പ്രകത്യെത. കുടുംബത്ികന് െര്മ്വിപോ
െങ്ങേിൽകപട്ടുഴലുന്ന സ്തധീെകേയോണറ് ബോലോമണിയമ്യകട െവിത
െേിൽ െോണോൻ െഴിയന്നകതകേിൽ ‘വിജയലക്ഷ്മി’ സ്തധീപക്ഷത്തുനി
ന്നുകെോണ്റ് അധധീശത്വത്ിനറ് െധീഴടങ്ങിനിൽക്കുന്ന െധീഴോേവര്ഗ്കത് 
ഒട്ോകെ െവിതയകട ഭോഗമോക്ി മോറ്റുന്നു.

‘നടകക്ന്നു െയര്കപ്പോകന,
നയിക്ോൻ പിന്നിൽ നികല്ോകന,
മരിച്ോണധീ നടപ്പും: ഞോൻ                  
മടുത്ോകലന്തു കചകയ്ണ്ടൂ?’ (െോേ)
തച്കന് മെകനന്ന ദരന്തയോഥോര്ത്ഥ്യകത് നിലനിര് ത്ി

കക്ോണ്റ് വിജയലക്ഷ്മി സൃഷ്ടികച്ടുത് തച്കന് മെകേന്ന 
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െവിത പുരുഷകെന്ദധീകൃത േമൂഹത്ികലക്റ് ഒരു കപൺവഴി 
കവട്ികയടുക്കുന്നുണ്റ്.

‘വോയെധീറിയ സ്റദവം പ്രജയ്കിര-
കയകുകമന്നറ് മുത്ഛേകന കചോല്ലികപോൽ
കപോെ ഞോനിന്നുേികപ്പട്ിയം മുഴ-
കക്ോലുമോയറ്—വധീതുേിയ്കിരയോയിടോ’ (തച്കന് മെൾ)

അധിെോരത്ികന് വധീതുേിമൂര്ച്കയ പ്രതികരോധിച്ചുകെോണ്റ് െവിത 
ഇങ്ങകന സ്റസ്ര്യത്ികന് നടപ്പോതകയോരുക്കുന്നു. ചൂഷെകന് അല്ല 
മറിച്റ്, കവട്യോടകപ്പടുന്ന ഇരയകട േോമൂഹ്യജധീവിത്ിൽ നിന്നറ് 
െവിതയകട ഉടലും ഉയിരും ഉൾകക്ോള്ളുന്നു എന്നതോണറ് വിജയല
ക്ഷ്മികയ സുഗതകുമോരിയകട െവിതെകേോടറ് അടുപ്പിക്കുന്നതറ്. കപണ്ണി
നുകവണ്ി േമൂഹം എഴുതികവച്ിട്ടുള്ള യോഥോസ്ിതിെ വഴക്ങ്ങകേ 
പിന്തള്ളി, കപണ്ണികന് േ്വത്വത്ിലൂന്നികക്ോണ്റ് അവളുകട നിലപോ
ടുെേികലക്കുയരോൻ സുഗതകുമോരിക്റ് െഴിഞെിട്ടുണ്റ്. സുഗതകുമോരി
യകട െവിതയകട േംകവദനതലകത് ശക്ികപ്പടുത്തുന്നതറ് േമൂഹ
ത്ിൽനിന്നറ് തിരസ്കൃതരോകുന്ന ജനതയകട ജധീവിതോനുഭവങ്ങളുകട 
തധീക്ഷ്ണതയോണറ്.

‘െരിഞെ വോര്മുടിയഴിഞെറ് പോറിയം
മിഴിെേിൽ െണ്ണധീര്, വിഴിഞ്ഞും
പച്പ്പട്ടുടയോട െധീറി
പ്പറിഞ്ഞും ക്രുദ്യോയറ് വിവശയോയറ് വന്നു
കണ്ോരുവൾ നിൽക്കുന്നു’ (വിധി-കദവദോേി)

അധിെോരത്ികന് നോൾവഴിെേിൽനിന്നറ് കപണ്ണികന് അനുഭവ
കലോെകത് കവര്കപടുത്ി പുതിയ െോഴ്ചയം ചിന്തയം നിര്മ്ിക്കുെ 
എന്നതോണറ് സുഗതകുമോരികയകപ്പോകല േോവിത്രി രോജധീവകന് െവിത
െകേയം ജനെധീയമോക്കുന്നതറ്. നിലവിലുള്ള പുരുഷോധിപത്യ േമൂഹ
ത്ികന് െധീഴറ് വഴക്ങ്ങകേ നികഷധിച്ചുകെോണ്റ് കപണ്ണികന് ജധീവിത
സ്റനരന്തര്യങ്ങകേ ഒരു പുത്ൻ ലോവണ്യശോസ്തത്ികലയ്കറ് പെര്ത്തുെ
യോണറ് േോവിത്രി രോജധീവൻ.

‘അടുക്േയികല
കതഞ്ഞുതധീരുന്ന വധീട്ടുപെരണമോണു ഞോൻ
ശ്വേിക്കുന്നതിനോൽ നടക്കുെയം
നടക്കുന്നതിനോൽ െിടക്കുെയം കചയ്യുന്ന
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പോചെങ്ങൾകക്ോപ്പം വോചെങ്ങ ൾ    വിേമ്പുന്ന
േകേധീര്ണ്ണത ഒട്ടുമില്ലോത് ഒരുപെരണം.’ (പ്രതിഷ്)

അധിെോരം ഉയിരും വധീര്യവം ഊറ്ികയടുത്റ് ഒരു വധീട്ടുപെരണ
മോയി സ്തധീ വസ്തുവൽക്രിക്കപ്പടുന്നതികന് തിരിച്റിവോണറ് ‘പ്രതിഷ്’ 
എന്ന െവിത. അധിെോരത്ികന് പുരുഷ വിനിമയങ്ങകേ ഭോഷയിലൂകട 
ഊട്ിയറപ്പിക്ോൻ രേമിക്കുന്ന േമൂഹത്ികന് ചിന്തോപരികഛേദമോണറ് 
േോവിത്രി രോജധീവകന് ‘ഉൽപത്ി’ എന്ന െവിത. ലിംഗകെന്ദധീ 
കൃതമോയ അധിെോരവ്യവസ്യിൽ സ്തധീയം പ്രകൃതിയം ഉപകഭോഗവസ്തു
വോയി മോത്രം അടയോേകപ്പടുത്തുന്ന േമൂഹകത്യോണറ് ‘കദഹോന്തരം’ 
എന്ന െവിതയിൽ െോണോൻ െഴിയന്നതറ്. െവിതയികല ‘ഉടൽ ’ എന്ന 
പ്രകയോഗം െോലങ്ങേോയി സ്റവകദശിെ േമൂഹത്ികന് ചൂഷണത്ി
കന് വടുക്ൾ കപറുന്ന േമൂഹകത് ഒന്നോകെ ഉൾകക്ോള്ളുന്നു.

ഇനിയം െകണ്ത്ിയിട്ില്ലോത്
ഏതു ഭൂഖണ്ഡമോണറ്
എകന് ഉടൽ ?
ഈ ഉടൽ ? (കദഹോന്തരം)

ഇങ്ങകന േോമ്ോജ്യത്വശക്ിെളുകട വോണിജ്യക്ണ്ണുെൾ അടയോേ
കപ്പടുത്ിയ മൂന്നോം കലോെത്ികന് ഉടൽ എന്ന വിശോല അര്ത്ഥത്ി
കലക്റ് ഈ പ്രകയോഗം െടന്നുകചല്ലുന്നു. േമോനചിന്തകയോകട സ്റസ്തണ
േ്വത്വകത് നിലനിര്ത്ികക്ോണ്റ്, അധധീശത്വത്ിനറ് െധീഴടങ്ങിയ 
ബോഹ്യകലോെത്ികന് പിൻവഴിെേികലക്റ് ഇറങ്ങുന്ന േോവിത്രി 
രോജധീവകന് െവിതെേോണറ് ‘കപോരുൾ’, ‘ഞോൻ’, ‘നിേ്വം’, ‘കചോദ്യം’ 
തുടങ്ങിയവ. നൂറ്ോണ്ടുെേോയി സ്തധീയകട െോഴ്ചകയ, ചിന്തകയ നിയ
ന്ത്രിക്കുന്ന അധിെോരത്ികന് ആൾരൂപങ്ങകേ അകന്വഷിക്കുന്ന 
െവിതയോണറ് കപോരുൾ.

‘എകന്
അധിെോരി ആരോണറ്?’
കനോക്ികന് അധിെോരിയം
വോക്ികന് അധിെോരിയം ആരോണറ്?’ (കപോരുൾ)

എഴുത്ിലും ജധീവിതത്ിലും പിന്തുടര്ന്ന പുരുഷോധിപത്യ മകനോഭോ
വങ്ങകേോടുള്ള തുറന്നേംവോദമോണറ് കപൺ െവിത: നിരൂപെ-െവി 
േംവോദം
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‘അടുക്േവിട്ിറങ്ങിയോൽ
അവൾ കനകര ഉടലിനെകത്ക്റ് െയറും
ഉടൽ വിട്ിറങ്ങിയോകലോ കനകര അടുക്േയ്കെകത്ക്കും
ഒകര വട്ത്ിൽ അവളുകട െറക്ം!’ 
(കപൺെവിത: നിരൂപെ-െവി േംവോദം)

ഇങ്ങകന വ്യവസ്ിതിയകട െോഴ്ചവട്ത്ിൽ അധിെോരത്ികന് 
ചക്ിനറ് ചുറ്റും ഇകപ്പോഴും െറങ്ങികക്ോണ്ിരിക്കുന്ന സ്തധീെകേയോണറ് 
വധീടറ് എന്ന െവിതയിൽ നമുക്റ് െോണോൻ െഴിയന്നതറ്.

‘വധീടു വിട്റ് പതിനോറു െോതം നടന്നകതയള്ളൂ
തിരിഞ്ഞുകനോക്കുക്ോൾ
വധീടുണ്റ്
എട്ടുെോതം പിന്നിലോയി എകന് കൂകട
അടുത് കുതിപ്പിനറ്
അകതത്ി സ്റെനധീട്ിയതും
എകന്ന അടുക്േയ്കെത്ോക്ി
വോതിൽ ചോരി
ചോയയോയി, െോപ്പിയോയി,
വധീണ്ടും േംേോരമോയി’ (വധീടറ്)

ഇവികട നിലനില്ിനറ് ആധോരമോയ ഇരിപ്പിടം എന്ന ഭൗതിെമോയ 
െോഴ്ചപ്പോടിനപ്പുറം വധീടറ് എന്നതറ് സ്തധീേ്വോതന്ത്ര്യകത് നികഷധിക്കുന്ന 
അധിെോരരൂപമോയി മോറുന്നു. ഇങ്ങകന ഭോഷോഘടനയിലും േമൂഹ
ത്ിനെത്തും നിലനിൽക്കുന്ന േോമൂഹിെവിനിമയങ്ങേികല അധിെോ
രത്ികന് പൂര്വ്രൂപങ്ങകേ അടയോേകപ്പടുത്തുന്നകതോകടോപ്പം സ്തധീകയ 
അധഃസ്ിത വിഭോഗത്ികന് എതിര്സ്ോനത്റ് പ്രതിഷ്ിക്കുന്നു എന്നു
ള്ളതോണറ് േോവിത്രി രോജധീവികന് ആരണ്യെോണ്ഡം എന്ന െവിതകയ 
വ്യത്യസ്തമോക്കുന്നതറ്.

‘ദോരിദ്്യകരഖയ്ക്കു തോകഴനിന്നറ്
ജനെനറ് േധീതകയക്ിട്ി
തിന്നോനും തധീറ്ോനുമോെോകത
െേയോനും വേര്ത്ോനുമോെോകത
ജനെൻ’ (ആരണ്യെോണ്ഡം)

നൂറ്ോണ്ടുെൾ പിന്നിട് േവര്ണ്ണകമധോവിത്വം േമൂഹത്ികന് 
െധീകഴയ്കറ് തള്ളിയ ജധീവിതങ്ങളുകട പച്യോയ ആവിഷ്രണമോണറ് 
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ആരണ്യെോണ്ഡം. തിന്നോനും ഉടുക്ോനുമില്ലോത് േധീതയം, വധീര്യം 
നഷ്ടകപ്പട് രോമനും നിലവിലുള്ള േോമൂഹ്യവ്യവസ്ിതിയകട അവകശ
ഷിപ്പുെേോയി ഇന്നും തുടരുന്നു. ഇങ്ങകന ബോഹ്യകലോെത്ികന് 
കേ്വഛേോപരമോയ ഇടകപടലുെൾ പരിമിതകപ്പടുത്ിയ വികധയരുകട 
കലോെമോണറ്  ‘ഇവികട’ എന്ന െവിതയിലും വിഷയമോയിട്ടുള്ളതറ്.

എകേിലും ഇവികട ആരോണുേേതറ്?
ഇവികട
കെോട്ിയടയ്കകപ്പട് െോതുെളും
വോക്കുെൾ നഷ്ടകപ്പട് നോവെളും
തിമിരം ബോധിച് െണ്ണുെളും
എന്തോണറ് പ്രതധീക്ഷിക്കുന്നതറ് (ഇവികട)

ഇപ്രെോരം സ്തധീയകട അനുഭവകലോെത്റ് നിന്നുകെോണ്റ് മനുഷ്യോ
നുഭവങ്ങേികല േോമൂഹ്യനധീതിയകട കവര്തിരിവെകേ പെര് ത്തുെ
യോണറ് േോവിത്രി രോജധീവൻ തകന് െവിതെേിലൂകട കചയ്യുന്നതറ്. 
അകതോകടോപ്പം സ്തധീ ജധീവിതത്ികന് ബൗദ്ിെവം േോംസ്ോരിെവ
മോയ സ്ോനചലനങ്ങേിൽ മനസ്സുറപ്പിച്റ് തകന് െവിതെേിലൂകട 
പുരുഷോധിെോരത്ികന് െോൽചുവടുെേികല സ്റസ്തണമോതൃെെകേ 
പുനര്  നിര്മ്ിക്കുന്നു.

ഈ ചരിഞെ ഭൂമിയിൽ
എല്ലോം ചരിഞെിരിക്കുക്ോൾ
എന്തിനോണറ്?
ഞോൻ മോത്രം കനകര ഇരിക്കുന്നതറ്? (ചരിവറ്)

ഇത്രത്ിൽ കപണ്ണനുഭവങ്ങളുകട ചുവടുപിടിച്ചുകെോണ്റ് േോവിത്രി 
രോജധീവകന് െവിത, േ്വത്വകബോധം നഷ്ടകപ്പടുത്ിയ ജനതയ്ക്കുകവണ്ി 
നിലനിൽക്കുന്നു. അവരുകട ചിന്തയം മനസ്സും െവിതയകട ഭോഷയോയി 
മോറുന്നു.

‘എനിക്റ് പറകയണ്തറ്
ബധിരകന്
കെൾവികപ്പടോത് ഭോഷയോണറ്
ഞോൻ തിരയന്നതറ്
മൂെകന്
പറയകപ്പടോത് ഭോഷയോണറ്
എകന് ഭോഷയോണറ്’ (നിഷ്ത്ി)
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 ഇങ്ങകന േഹനത്ികന് ഉൾക്നങ്ങകേ ആവിഷ്രിച്റ് േോവിത്രി 
രോജധീവകന് െവിത വികമോചനത്ികന് നോൾവഴിെേികലക്റ് െടക്കുന്നു.

്ൗമ് ്ി.എ്പ്.
ഗകവഷെ വിദ്യോര്ത്ഥിനി

രേധീ കെരേവര്മ് കെോകേജറ്
തൃശ്ശൂര്



‘ചയാരവയാെി’
—അതിജീവനത്ിരറെ ശവരുകള്

ആമുഖം

കനോവലികന് ഭോഷ കപോതുകവ േോമോന്യവ്യവഹോരകത്ോടറ് അടുത്തു 
നില്ക്കുന്ന ഗദ്യഭോഷയോണറ്. അതുകെോണ്ടുതകന്ന ഇതരേോഹിത്യരൂപ
ങ്ങകേ അകപക്ഷിച്റ് കനോവൽ കൂടുതൽ ജനെധീയമോകുന്നു. എന്നോൽ 
ഈ േോമോന്യത്ിനു മുൻപും പിൻപും മറ്റുചില വിഭോഗങ്ങളുമുണ്റ് എന്ന 
വസ്തുത പലകപ്പോഴും വിമേരിക്കപ്പടോറുണ്റ്. േമൂഹത്ികല പ്രബലവി
ഭോഗത്ികന് ഭോഷകയയോണറ് േോമോന്യവ്യവഹോരഭോഷ എന്ന പ്രകയോ
ഗംകെോണ്റ് അര്ത്ഥമോക്കുന്നതറ്. മലയോേ േോഹിത്യത്ിൽ ഈ േോമോ
ന്യത്ിനു മുമ്പും പിമ്പുമുള്ളവരുകട ഭോഷകയയം സ്റെെോര്യം കചയ്ിട്ടു
ണ്റ്. പല െോലങ്ങേോയി, പല തലങ്ങേോയി മുഖ്യധോരയ്ക്കു പരിചിതമല്ലോ
ത് ജധീവിതങ്ങകേ അവരുകട ഭോഷയിലൂകട ആവിഷ്രിക്ോനുള്ള രേമ
ങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്റ്. തെഴിയം ബഷധീറും േോറോകജോേഫുകമല്ലോം ഈ 
ധോരയികല മുഖ്യപ്രകയോക്ോക്േോണറ്.

ഭോഷ പ്രധോനമോയം രണ്റ് തരത്ിൽ കനോവകലഴുത്ികലക്റ് െടന്നു 
വരോം. േംഭോഷണ േന്ദര്ഭങ്ങേിൽ െഥോപോത്രോനുസൃതമോയ ഭോഷയകട 
ഉപകയോഗവം പ്രസ്തുത ഭോഷയിൽതകന്നയള്ള ആഖ്യോന നിര്വ്ഹണ
വം. നോേിതുവകരയള്ള കനോവൽ ചരിത്രത്ിൽ മിക്വോറും െഥോവ
സ്തുവിൽ നിന്നും ഭിന്നമോയി ആഖ്യോതോവികന് ഭോഷ കവറിട്ടു െോണോം. 
ജധീവിതത്ികന് കനര്പെര്പ്പുെേോകണന്നറ് അവെോശമുന്നയിക്കുന്ന 
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റിയലിസ്റിെറ് കനോവലുെേിൽ കപോലും യഥോതഥമോയ ജധീവിതചിത്രധീ
െരണം നടത്തുന്നതറ് ഒരു പ്രകത്യെ വധീക്ഷണത്ിലൂകട മോത്രമോണറ്. 
അവയികലല്ലോം തകന്ന ജധീവിതത്ിൽ നിന്നറ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരോ
ഖ്യോതോവണ്റ്. പകക്ഷ, ആഖ്യോതോവം ആഖ്യോനവം കവറിട്ടുനില്ക്കുന്നി
ല്ല എന്നതോണറ് ചോകവോലിയകട െഥോെഥനരധീതികയ വ്യത്യസ്തമോക്കു
ന്നതറ്. മോനെഭോഷയകട വിനിമയ േൗെര്യവം േ്വധീെോര്യതയം േ്വധീെ
രിക്ോകത, അതികന കചറുത്തു നില്ക്കുന്ന തന്നോട്ടു തൻജോതികമോഴിയിൽ 
ഉത്മകന് ‘ചോകവോലി’ മുഴങ്ങുന്നതറ് ആഖ്യോനത്ികന്യം ആഖ്യതോവി
കന്യം ഈ പരസ്പര േംകയോഗം മൂലമോണറ്.

ചയാരവയാെി—ദളിതരറെ പ്രതിനിധയാനശമയാ?
െലയം ജധീവിതവം തമ്ിലുള്ള പരസ്പരോകപക്ഷിെത്വം പ്രതിനി

ധോനം എന്ന പരിെല്നയിൽ അന്തര്ഭവിക്കുന്നുണ്റ്. േോഹിത്യം ജധീവി
തത്ികന് പ്രതിനിധോനമോണറ് എന്നു പറയക്ോൾ അകതോരു യോഥോ
ര്ത്ഥ്യമോകണകേിൽ കൂടിയം അപൂര്ണ്ണവമോണറ്. െോരണംജധീവിതം 
പലകപ്പോഴും പ്രതിനിധോനങ്ങൾക്പ്പുറകത്ക്റ് േഞ്ചരിച്ചുകെോണ്ിരി
ക്കും. പ്രതിനിധോനങ്ങൾ യോഥോര്ത്ഥ്യകത് പൂര്ണ്ണമോയം ഉൾകക്ോ
ള്ളോൻ പര്യോപ്തമല്ല എന്നിരികക്, ഉത്മകന് ‘ചോകവോലി’ ദേിതറ് ജധീവി
തത്ികന് പ്രതിനിധോനമോകണന്ന അവെോശവോദം കനോവലികന് 
യോഥോര്ത്ഥ്യകത് ചുരുക്കുന്നു. പി.കെ. രോജകശഖരകന് വോക്കുെൾ 
കനോക്കുെ—“ദേിതകന് ഇടകത്ക്കുറിച്റ് അനുഭവത്ികന് പദകെോശം 
കെോണ്ടു നിര്മ്ിച് ഈ കനോവൽ ദേിതത്വകത്യം ദേിതറ് േോഹിത്യ
കത്യം കുറിച്റ് ഇന്നറ് മലയോേത്ിൽ രൂപകപ്പട്ിട്ടുള്ള പ്രബലവോദങ്ങ
ളുകട വഴിയിലല്ല േഞ്ചരിക്കുന്നതറ്. മകറ്ോരു മൂശയിൽ നിര്മ്ിച്തല്ലോ
ത് േ്വന്തം മൂശയിൽ േ്വന്തം ചൂേയിൽ കവവികച്ടുത് ഈ അനുഭവ
പോത്രം മലയോേത്ികല യഥോര്ത്ഥ ദേിതറ് േോഹിത്യത്ികന് േ്വഭോവം 
കരഖകപ്പടുത്തുന്നു. ദേിതറ് കനോവൽ എന്ന േോഹിത്യേൗജന്യം 
‘ചോകവോലി’യ്കറ് ആവശ്യമില്ല. ദേിതത്വം എന്ന അവസ്കയ ശോശ്വതധീ
െരിച്ചു നിര്ത്ോൻ രേമിക്കുന്ന പ്രത്യയശോസ്തമോയ ദേിതവോദത്ികന് 
വ്രണിതമനസ്ിതിയില്ലോത് ഉത്മൻ ‘ചോകവോലി’യിൽ എഴുതുന്ന 
ദേിതത്വം ഒരു വംശത്ികന്തു മോത്രമോയിരുന്നില്ല. കെരേത്ിൽ മകറ്
കതകേിലും അേവിൽ അദേിതരികല നൂറു െണക്ിനു ദരിദ്ര് പങ്കുകവ
ച്ിട്ടുള്ള ഭ്ഷ്ടികന് പധീഡയോണതറ്. സ്ലകമോ േ്കത്ോ ഒകക്യോയി
രുന്നു അതികന് നിയോമെങ്ങൾ.
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അധിെോരം എകപ്പോഴും സ്ല (Space)വമോയി ബന്ധകപ്പട്ടു െിട
ക്കുന്നു. േമൂഹത്ിൽ നമുകക്ോരു സ്ോനമുണ്റ് എന്നതിനര്ത്ഥം 
േോമൂഹിെമോയ അംഗധീെോരവം അധിെോരവമുകണ്ന്നോണകല്ലോ. അതു
കെോണ്ോണറ് കവര്ജധീനിയ വൂൾെികനകപ്പോലുള്ളവര് ‘േ്വന്തമോയ മുറി’ 
എന്ന ആശയവമോയി രംഗത്തു വന്നതറ്. ഇതുകപോകല േ്വന്തമോകയോ
രിടത്ിനു കവണ്ി അതുവഴിയള്ള േോമൂഹിെ പരിഗണനയ്ക്കു കവണ്ി 
മുഴങ്ങുന്ന മണ്ണികന് മക്ളുകട ഒലിയോണറ് ‘ചോകവോലി’യിൽ ഉടനധീേമു
ള്ളതറ്. കനോവലിസ്റികന് വോക്കുെൾ രേദ്ിക്കുെ:

‘ഭൂമിയിൽ എവികടയം അതിരുജധീവിതമുണ്റ്. അതിനോൽ 
േമോനതയം. പ്രകൃതികയ ഒരു നുള്ളുകപോലും കനോവിക്ോകത േ്വയം 
കവദനെേോയി തധീരുക്ോഴും മണ്ണികന കനകഞ്ചറ്ികയോര്. ചരിത്ര
ത്ിൽ അവരില്ല. മനുഷ്യേമൂഹത്ിൽ അവര്ക്ിടമില്ല. സ്ലെോല
ങ്ങേില്ലോകത ഗതിെിട്ോചോവെൾ, കെോകച്്ി, കവളുത്, നധീല്ി, 
ആതിച്ൻ, കതയി, െറു്ൻ, ചിന്നൻ, കപരുമോൾ, കുഞെിരോമൻ.. 
... െോലങ്ങേിൽ നിന്നറ് െോലങ്ങേികലക്റ് അവര് നടന്നു കപോകുന്നു. 
നോവിലൂകട കെട്ടുകെഴ്ിയിലൂകട വിഗ്രഹങ്ങേോവോകത അവരുകട ജധീവിത 
െോഴ്ചെേിലൂകട എരിഞ്ഞു കപോകുക്ോൾ തുള്ളികത്റിച് കവേിച്ത്തു
ണ്ടുെൾ, െകണ്ടുത് കചറുകചറു ജധീവിതങ്ങൾ പതുകക് പതുകക് 
കുറിച്ചുകവച്ചു.

‘ചോകവോലി’യകട രചനോദൗത്യവം ആത്ോര്ത്ഥതയമോണറ് ഈ 
വോക്കുെേിൽ നിറയന്നതറ്. േ്വന്തം േ്വത്വത്ികന് ചരിത്രപര
മോയ അകന്വഷണം കൂടിയോണിതറ്. ‘ചോകവോലി’യിലൂകടയള്ള ഈ 
അകന്വഷണം മനുഷ്യേമൂഹത്ികന്യം ജന്തുജധീവി േമൂഹത്ികന്
യം പ്രശ്നങ്ങകേ അടയോേകപ്പടുത്ോൻ പര്യോപ്തമോണറ്.

‘ചോകവോലി’ എന്ന കനോവലികന് കെന്ദേമൂഹമോയി വര്ത്ി
ക്കുന്നതറ് കതക്ൻ കെരേത്ികല കുറവരോണറ്. ‘മണ്ണിലോണ്മരങ്ങ
േോയറ്’ എന്ന കനോവലികന് ആദ്യഭോഗം ഈ േമൂഹത്ികന് ജധീവ
നകലോെകത്യോണറ് പരികശോധിക്കുന്നതറ്. കനോവലികല ഒരു 
െഥോപോത്രം—കവളുത്—പറയന്നതിങ്ങകനയോണറ്:

‘ഇകതോകക് നമ്കേണറ്. ന് മുത്പ്പൻ പറകയോരുന്നു. കുഞെ്യകേോ
രന്നോരറ് യമ്ധീകന്ം വല്യകയമ്ി ഇകതയത്റ് കവരു്ം ബറ് കടല്ലോം 
വകേോടറ്, കപരുകേോടറ്... അക്ോടധീമ്േറ് മോത്റം, മ്കേ മുത്പ്പമ്ോരും 
മുകത്്യളും, മ്േ മണ്ണറ്, മ്േ മരം, മ്േ പൂവം െോയം, മ്േ കവയിലറ്, 
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മ്േ െോറ്റ്, മ്േ കവള്ളം, തകന്തോയം തകന്ന തകന്തോയം, കവണ്ടുന്നതറ് 
മോത്റം മണ്ണധീകന്നടുക്കും, മരത്ധീകന്നടുക്കും. അന്നന്നറ് െയ്യും, ഏകടം 
കപോവോം എന്തരും കചയ്ോം. ചിരധീം െേധീം കെട്ധീം പിടിച്ചും കപറ്റും 
കപോലന്നും മണ്ണധീകതോള്ളോയിരത്ി ഒരു കെണം.’

‘ഇപ്പംെിട്ണ െോയം െമിയം അവകന് കവര്പ്പറ്. ആ കപോടികക്ോ
ച്ിനറ് ഒരറ് െരിക്റ് കനതിക്കണോൻ െള്ളൻ........ വകല്ലോകരം മണ്ണി, 
അവകന് മുത്പ്പകന് കുയിമോടത്ധീ ഒരു കതങ്ങ കുയിച്റ് കവച്റ്, അകങ്ങര 
കനഞ്ചകൂടറ് കപോട്ി എലവധീശി വകന്നണറ് ആ കതങ്ങറ്’

കനോവലികന് ഒന്നോംഭോഗം ദധീര്ഘമോയി അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ് 
അതിജധീവനത്ികന് അതിരൂക്ഷമോയ ഇടങ്ങകേയോണറ്. വര്ണ്ണവ്യവ
സ്യ്ക്കും ആധുനിെ കലോെത്ിനും ഇടയിലുള്ള െനത് കലോെമോണറ് 
കനോവലികന് നകട്ല്ലറ്. (മകനോജറ് എം.ബി)

പിതൃക്കേ കുടിയിരുത്ിയ ആൽത്റയ്ക്കുമുന്നിൽ തോണുവധീണു 
കതോഴുതു നില്ക്കുന്ന ചകേരനിൽ നിന്നോണറ് ‘ചോകവോലി’ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങു
ന്നതറ്. സ്റപതൃെം അകന്വഷികച്ത്ിയ പിൻമുറക്ോരകന കവളുത് 
മുത്ി തിരിച്റിഞ്ഞു. പികന്ന കവളുത് മുത്ിയകട ഓര്മ്യോയം 
കനോവലിസ്റികന് ആഖ്യോനമോയം തലമുറെൾ നധീളുന്ന ‘ചോകവോലി’യകട 
െഥ വിെേിക്കുന്നു. മണ്ണികനയം പ്രകൃതികയയം ജധീവകനക്ോകേകറ 
കനേഹിച്റ്, മണ്ണിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്റ്. കുന്നുെേിൽ നിന്നും കുന്നുെ
േികലക്റ് കുടിമോറ്കപ്പടുന്ന നധീല്ി, ജന്ി കുഞെ്യകേരൻ നോയകരക്ോൾ 
ക്രൂരനോയിരുന്ന െോര്യസ്ൻ കെോയിന്നോരറ്, അയോൾ കെോന്നറ് ചോണെ
ക്കുണ്ിൽ തോഴ്ത്തുന്ന കെോകച്്ിയം ചക്ിയം, ജന്ിയകട മെൻ പട്ോേം 
കവലോയ്വന്നോയരുകട വിയര്പ്പുചൂരിൽ മത്യോകുന്ന കവളുത്, േ്വന്തം 
മണ്ണികനയം കനല്ലികനയം കുറിച്റ് മമതയം തകന്ടവം പ്രെടിപ്പിക്കു
ന്ന കതയി, നോട്ടുസ്റവദ്യത്ികന്യം മോന്ത്രിെവിദ്യയകടയം െരുത്ിൽ 
ഊരുചുറ്റുന്ന ആതിച്ൻ, െോക്ോരിശ്ശി ആശോനോയ ചിന്നൻ, േഹജധീ
വിെൾക്ിടയിൽ േോക്ഷരതയകട േകന്ദശകമത്ിക്കുന്ന െറു്ൻ—
ഇങ്ങകന കുടിെിടപ്പികന് യോതനെൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും അതിനി
ടയിലും ആത്ബലവം തകന്ടവംകെോണ്റ് േ്വന്തം വഴി െകണ്ത്തുന്ന
വരുമോയ നിരവധി െഥോപോത്രങ്ങൾ ‘ചോകവോലി’ എന്ന കനോവലിൽ 
പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്നു. തലമുറെൾ മോറുകന്തോറും ജന്ിത്കത്ോടുള്ള പ്രതി
കഷധവം േ്വത്വോവകബോധവം േമുദോയോംഗങ്ങൾക്ിടയിൽ രൂപകപ്പ
ട്ടു വരുന്നതികന് സൂചനെേോണറ് ഇവരിലൂകട ആവിഷ്രിക്കപ്പടുന്നതറ്. 
ജന്ംകെോണ്റ് ജന്ികയകേിലും തിരസ്കൃതനോയ കശഷം ദേിതര്ക്ോയി 
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അക്ഷരകവേിച്ം പെരോൻ തയ്ോറോയ കവലോയ്വന്നോരിലും ക്രൂരതകയ്കോ
പ്പം അല്ം നന് ബോക്ി നില്ക്കുന്നുണ്റ്. േോക്ഷരത ദേിതകന് കമോചന
ത്ിനറ് അനിവോര്യമോകണന്ന േകന്ദശകമത്ിക്ൽ ഈ കനോവലികന് 
സുപ്രധോനമോയ ഊന്നലോണറ്.

‘അമരവോഴറ് വ’െേിങ്ങകന എന്ന രണ്ോംഭോഗം വര്ത്മോനകത് 
കതോട്ോണറ് നില്ക്കുന്നതറ്. മണ്ണിലോണ്റ് അമരങ്ങേോയി തധീര്ന്ന മുൻതല
മുറയിൽ നിന്നറ് ഒരുപോടറ് മോറികപ്പോയ ഒരു ജനതകയയോണറ് ഉത്മൻ 
ഇവികട അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ജന്ിയകട അധധീനത്ിലോയിരുന്ന 
പഴയഗ്രോമം ഒരു കെോേനിയോയി മോറുെയോണറ്. ഇവികടയം േ്വന്തം 
ഇടമില്ലോയ്മ എന്നതറ് കുറവര്ക്റ് കുടകഞെറിയോനോവോത് പ്രശ്നമോയി 
മോറുന്നു. അവര് കൂടുതൽ പ്രോന്തവൽക്രിക്കപ്പടുെയം മണ്ണികനോടും പ്ര
കൃതികയോടുമുണ്ോയിരുന്ന അനുഭോവവവം ഇണക്വം നഷ്ടമോവെയം 
കചയ്യുന്നു. കെോേനിയികലത്തുന്ന നിരധീക്ഷെനോയ രഘൂത്മനിലൂകട
യോണറ്, അയോളുകട ശ്ഥവം വിഭ്ോമെവമോയ ഓര്മ്െേിലൂകടയോണറ്, 
ഒന്നോം ഭോഗത്ികന് തുടര്ച്െൾ അറിയോനോകുന്നതറ്. ചരിത്രത്ിൽ 
നിന്നറ് െടന്നുവരുന്ന കുഞെിരോമൻ രഘൂത്മകന് മുന്നിൽ ബഹുവ്യ
ക്ിത്വകത്ോകട കവേികപ്പടുന്നു. ഇടങ്ങേിൽ നിന്നും ഇടങ്ങേികലക്റ് 
വധീണ്ടും വധീണ്ടും ആട്ികയോടിക്കപ്പടുന്ന ജനതതിയകട ചിത്രമോണറ് 
അമരവോഴറ് വെേിൽ കതേിയന്നതറ്. കുഞെിരോമകന് െഥോെഥനം നോട്ടു
കപച്ിലും രഘുത്മകന് കനര്ക്ോഴ്ചെൾ അച്ടിവടിവിലും ആഖ്യോനം 
കചയ്യുന്ന കനോവലിസ്ററ് തലമുറെളുകട സ്റവരുദ്്യം പ്രെടിപ്പിക്ോൻ 
ഭോഷോവിനികയോഗകത് കബോധപൂര്വ്ം ഒരുപെരണമോക്കുെയോണറ്.

എഴുത്തുെോരകന് കെട്റിവെളും അനുഭവേത്യങ്ങളും ആലകേോ
രിെത തധീകരയില്ലോകത വിവരിക്കപ്പടുക്ോൾ വോയനക്ോരകന് പ്ര
ജ്യികലക്റ് ചില നടുക്ങ്ങൾ എടുകത്റിയകപ്പടുെയോണറ്. ജധീവിത
ത്ികന്യം മരണത്ികന്യം ഇടയ്ക്കുള്ള നൂല്ോലത്ിൽ കുടുങ്ങിയ ചില 
മനുഷ്യജന്ങ്ങൾ നകമ് കവട്യോടോതിരിക്ില്ല. ചോണെക്കുണ്ിലും, 
പുലിമടയിലും മലമടക്കുെേിലും ജലപോതത്ിലും ഒടുങ്ങിയ അടിയോേ 
ജധീവിതങ്ങൾ, ബലോത്സംഗവം സ്റെകയ്റ്വം നന്ദികെടും നിറഞെ 
ജന്ിത്ത്ികന് കുടിലതെൾ, പ്രതികരോധത്ികന് വഴി െകണ്ത്ോ
നുള്ള ദേിതകന് രേമപരോജയപര്രെൾ. പച്മോംേത്ികന്യം 
കചോരയകടയം മണമുള്ള അനുഭവസ്റവവിധ്യങ്ങേിൽ നിന്നറ് ‘ചോകവോ
ലി’യകട വോയനക്ോരനറ് വിടുതലയില്ല. അടിയോേകപ്പണ്ണുങ്ങൾക്റ് 
അനുഭവികക്ണ്ിവന്ന ചൂഷണങ്ങകേയം പധീഡനങ്ങകേയം കനോവലി
സ്ററ് തുറകന്നഴുതുന്നുണ്റ്.
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‘പിന്നോകല വകന്നോകരകക്ം മോകങ്ങ്വയി കപോയി. കവളുത് ആകരം 
െണ്ില്ല. കവലോയ്വന്നോരും...........

അയോേറ് മോവികക്റി ഉള്ളം കുലുക്ി മോങ്ങ വധീത്ി. പറക്ിക്കൂട്ി 
കതോര്ത്തുമുണ്ി അറ്ം കതറുത്റ് കെട്ി കവളുകത്ട തകല കവക്കു്ം 
കമോലക്കൂ്ികല െരികേകണ്ണ്യര് അയോേറ് ഒരിക്കൂടി കതോട്റ്.’

‘ചോണോക്കുയിക്ര എത്ധീതും െോര്യത്ൻ കെോയിന്നോരു പൂണ്
ടക്ം ഒരു പിടി. ഞോം കവറേി പിടിക്കു്ം ഒരുപിടി ചോണം 
വോരി കന് വോയധീ കുകത്്യറക്ി . പികന്ന െോര്യത്ൻ എപ്പോയോണറ് 
കമത്റ്ന്നറ് എയറ്ചതറ്........ ക്റിഞ്ഞൂടോ. അകങ്ങരറ്, പറ് രോകന്തടുത്റ് ന്ന, 
ചന്നം പിന്നം കവട്ിക്ധീറി ചോണക്കൂയി തോത്ി. ഒരു സ്റെ മോത്റം 
എകലകപ്പോതിഞെറ്............’ 

‘ചോകവോലി’ - കൂട്ോയ്മയകട െഥനങ്ങൾ
‘ചോകവോലി’ മിെച് ഒരു കെോെറ് കനോവൽ കൂടിയോണറ്. നോകടോടി 

ജധീവിതോനുഭവങ്ങളുകടയം വിശ്വോേോചോരങ്ങളുകടയം അനുഷ്ോന
ങ്ങളുകടയം നോടൻ െലെളുകടയം േമൃദ്മോയ കചരുവയണ്റ് ഈ 
കനോവലിൽ. കമലോകകേോട്മ്, മുത്തുമോരിയമ്, തുടങ്ങിയ അമ്സ്റദവ
ങ്ങളും ആയിരവില്ലിത്മ്പുരോൻ എന്ന കുലപരകദവതയം കനരികപ്പോടു
മോടൻ, മറുത തുടങ്ങിയ ദര്കദ്വതെളും കപരച്ൻ എന്ന മന്ത്രവോദിയം 
കെോടുതി, കപകടോട, ചോവൂട്റ്, നൂലുകെട്റ്, പതിനോറുകുേി, കതരണ്റ്കുേി 
തുടങ്ങിയ അകനെം ചടങ്ങുെളും, ഈക്ിക്ിത്്രം കപോലുള്ള 
നോടൻ െേിെളും. െോക്ോരിശ്ശി നോടെം എന്ന െലോരൂപവം െഥോപ്പോട്ടു
െളും വോയ്തോരിെളും ഒകക്കച്ര്ന്നറ് നോടൻ േ്വത്വത്ികന് ഒരു േമോഹോ
രമോയി ഈ കനോവൽ മോറുന്നു. “ഞോനധീ മിറ്കത്ോന്നറ് തൂറധീകക്ോകട്ോ” 
ന്നു കചോദിക്കുന്ന നധീല്ിയകട നിഷ്േകേതയിൽ മണ്ണും െര്ഷെനും 
തമ്ിലുള്ള സ്റവെോരിെ ബന്ധത്ികന് തധീവ്രതയോണറ് ധ്വനിക്കുന്നതറ്.

“കുരു െോരകണോമ്ോരറ്, ചത്തുമലന്നറ് കനറുെന്തകല നിക്കണോരറ്, 
വിേിച്ോ വിേികക്ക്കണോരറ്, തധീകക്ട്ടും െോകപ്പോരറ്, മണ്ണി കചോവകടോറ
പ്പിച്റ് നടത്ിക്കണോരറ്, എല്ലോരും കെക്ണം സ്റെകയ്ക്ണം, അനു
മതിക്ണം. തകലസ്റെവച്റ് തമ്തം തരണം.”

തലങ്ങകനയം വിലങ്ങകനയം വിമ്ിട്കപ്പടുത്തുന്ന നിരവധി 
വിശ്വോേങ്ങളുകട കലോെം ഈ കനോവലിലുണ്റ്. കെോലകചയ്കപ്പട്വരും 
കൂട്ംകതറ്ികപ്പോയവരും അപമോനിതരുമോയ ഓകരോരുത്രും ചോവോയി 
അടയോേമോയി കനോവലിൽ േംേോരിക്കുന്നു. ഒരു ജനേമൂഹത്ികന് 
ചരിത്രമോയി അതറ് അടയോേകപ്പടുന്നു. പ്രകൃതി-മനുഷ്യബന്ധത്ികന് 
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ആദിചരിത്രം തകന് സ്റജവിെ കലോെത്ിൽ നിന്നും കപരച്ൻ 
കതേിച്ചു കെോണ്ടുവരുന്ന ഒരു േന്ദര്ഭമുണ്റ് കനോവലിൽ.

“കപരച്ൻ ചകകേറിഞ്ഞു, ആയി കമോയങ്ങണ ചകേറ്, വികത്ടുത്റ് 
കനരത്ി; കചമ്ങ്ങകേല്ലോം വിത്ികലോേിഞെറ് കെടപ്പറ്”

ഏെലവ്യെഥ കനോവലിൽ പ്രകവശിക്കുന്ന െഥോേന്ദര്ഭം 
കുറവരുകട മിത്തുെളും അതിൽ സ്ോനം പിടിച്ിട്ടുള്ള മഹോഭോരത 
െഥെളും ഉൾകപ്പട് ഒരു േ്ത്ികനയോണറ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതറ്. മോത്രമ
ല്ല, ഏെലവ്യനും െര്ണ്ണനുകമല്ലോം ഇന്ത്യൻ കെോെറ് കലോറുെേിൽ െധീഴോ
േഭോവെങ്ങേോയി വോയിക്കപ്പടുന്നവരുമോണകല്ലോ.

കനോവലികല ആതിച്കനന്ന വ്യക്ി ഈ േമൂഹത്ിൽ നിന്നും 
വിെോേം കനടി േിദ്ൻ എന്ന നിലയിൽ ഉയര്ച് കനടുന്നുണ്റ്. 
സ്റവദ്യ-മോന്ത്രിെ വിദ്യെേിൽ കനടികയടുക്കുന്ന അറിവറ്, കരോഗിെ
ൾക്കു നല്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇവകയല്ലോം ആതിച്കന േ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ി
ടയിലും തുടര്ന്നറ് വിവിധ ഗ്രോമങ്ങേിലും ഒരു േിദ്നോയി ഉയര്ത്തുന്നു.

“ആതിച്ൻ കുന്നിമ്ണ് ചുറ്ി മണ്ണികമ് സ്റെ നധീട്ി. അവകന് 
സ്റെക്കു്ിേിലറ് എമ്ടങ്ങറ് പച്മരുകന്നേറ്. അമ്കട െനിവറ്, ആതിച്ൻ 
അപ്പനുകമൽ മരുന്നു തൂവി നോക്ികമ്ലിറ്ിച്ചു.”

നോട്റിവികന് അറിവോേരും േംരക്ഷെരുമോകുന്ന ഇവരിൽ 
അറിവികന് ഒരു വലിയ കലോെം വേകര മുമ്പുതകന്ന ഉകണ്ന്നും അങ്ങ
കനയോണറ് തങ്ങൾ േിദ്രോയിത്ധീരുന്നതറ് എന്നും ഈ കനോവൽ 
പറയോകത പറയന്നു.

ചിന്നൻ െോക്രിശ്ശി നോടെത്ികല നൃത്ച്ചുവടുെൾ രോപ്പള്ളികൂട
ത്ിൽ പഠിപ്പിച്ചു കെോടുക്കുന്ന േന്ദര്ഭവം സുപ്രധോനമോയ ഒന്നോണറ്.

“മ്േറ് കചകറങ്ങകന ചവിട്ിയടിക്കും. മ്േറ് കെോയറ് കതങ്ങകന 
ഏറും. മ്േറ് െറ്കയങ്ങനോ ചവിട്ി കമതിക്കും. മ്േറ് നകല്ലോേവങ്ങകന 
ചവിട്ികപോയിക്കും. അമ്ട്ധീ, ത്ിരി മോറ്ിച്വിട്ി, കചോവകടോറപ്പിച്റ്, 
നടനം കചയ്റ്, കെോറ്നുതിക്കും കമോതലറ് കമോന്തിവകര കചറും കചോമടും 
ആടുകന്നോനറ് ഇകച്ോവടറ് കവയ്ോൻ വരുത്കമന്തറ്. മ്കക്, യിതറ് െയ്യൂ.”

നോടൻെലെളും മനുഷ്യോധ്വോനവം തമ്ിലുള്ള അകഭദ്യബന്ധമോ
ണിവികട െോണുന്നതറ്.

പോരിസ്ിതിെോവകബോധത്ികന് പ്രത്യക്ഷതെൾ കനോവലികന് 
നിബിഡമോയ പ്രകൃതി ചിത്രധീെരണത്ിൽ ഉൾകച്ര്ന്നിട്ടുണ്റ് എന്ന 
വസ്തുതയം വിമേരിക്ോനോവില്ല. നധീല്ിയകടയം കവളുത്യകടയം 
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ആതിച്കന്യം കപച്ചുെേിലൂകട എകന്നന്നും പ്രേക്മോയ പോരിസ്ി
തിെ ദര്ശനങ്ങൾ കതേിഞ്ഞു കതേിഞ്ഞു വരുന്നു. 

“—ങ്ങേറ് ആകരോടോണപ്പോ തമതോരം
—ഈത്തുങ്ങകേോടറ്
— അയിനറ് െോകതോണ്ോ കെപ്പോൻ, നോകവോണ് കചോല്ലോൻ 
—പുല്ലും പൂകച്ടും അതികന് തകേടം പകറ്യം. െിേധീം െധീകടോം 

അതികന് കവമേം പകറ്യം. മ്ക്റ് കെപ്പോൻ െോതും അറ്യോൻ അലിയണ 
മനതും കബണം.”

“ഇരുവരും മണ്ണധീ വേക്കൂററ് കപോകല കെടക്കു്ം നധീല്ി, കവളു
കത്്യോടറ് പറയം.

—നധീ, പോറകമോേിലറ് കതങ്ങറ് കബക്ണം, തോയ നടുതന 
കനറകെോണ്റ് കെടക്കുക്ോല മലകമോലിലറ് കതങ്ങും കതോപ്പോക്കും. 
പികന്ന മ്ക്റ്, ആര കപടിക്ണം. കെോയ്ട്റ് കെോലകവട്ട്റ്. വികത്ടു
ക്ട്റ് പിന്ന.......

 — പിന്ന..... ങ്ങകേന്തറ് കചയ്യും
അതറ് കെൾകക് നധീല്ി െണ്ണടയ്ക്കും

— അവകറ്ക്കും കെോടുക്കണ്.........
— ആക്റ്?
— െിേികയക്റ്. അണ്ണോൻ, മരപ്പട്ി, െള്ള ഊേനും.........
—അതുങ്ങേറ് തിമ്ട്റ്, മിച്ം മതി.
— അവകറ്ണോ മണ്ണികന് യമ്ി.
— ങോ”
ഇത്രത്ിൽ മണ്ണികനോടറ് േമരേകപ്പട്ിരുന്ന ഒരു വിഭോഗകത് 

ചൂഷണം കചയ്റ് മോറ്ി നിര്ത്തുന്ന ദോരുണദൃശ്യങ്ങളുകട കൂകട പോരി
സ്ിതിെോവകബോധത്ികന് വേകര േജധീവമോയ ദൃശ്യങ്ങളും, ഈ 
കനോവലിൽ െോണോൻ െഴിയം.

മയാറിയ കയാെത്ിരറെ അടയയാളങ്ങള്
െോര്ഷിെവൃത്ിയിലും ഉല്ോദനപ്ര്രിയയിലും ഉൾകപ്പട്ിരുന്ന 

കുറവൻ, രണ്ോം ഘട്ത്ിൽ ശുചധീെരണ കതോഴിലുെേിൽ ഏര്കപ്പ
ടുന്നവരോയി പരിവര്ത്നകപ്പടുന്ന ചിത്രം കനോവലിലുണ്റ്. ഇടമില്ലോ
യ്മയിൽ നിന്നറ് കെോേനി, കചരി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങേികലകക്ത്ിയ 
ജനത വധീണ്ടും കുടിയിറക്കപ്പടോൻ കപോകുന്നതികന് സൂചനയോണറ് 
അന്തോരോഷ്ട മോര്ക്റ്റ് വരുന്നതികന് വോര്ത്. ഇടിച്ചുനിരത്കപ്പടുന്ന 
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കെോേനിെളും അവികട രൂപം കെോള്ളുന്ന ്ോറ്റുെളും പോര്ക്കുെളും 
ഇന്ത്യൻ നഗരോധിെോരത്ികന് െടന്നോ്രമണങ്ങേോണറ്. തുറക്കുെ
യം അടയ്ക്കുെയം വധീണ്ടും തുടര്ന്നടയ്ക്കുെയം കചയ്യുന്ന അണ്ിയോപ്പധീേറ് 
ഉപജധീവന േംസ്കൃതിയകട അനിശ്ിതത്വത്ികന് പ്രതധീെമോയി 
കനോവലിൽ പുെക്കുഴലുയര്ത്ി നില്ക്കുന്നു. കുറവര് മഹോേഭകപോലുള്ള 
േംഘടനെളുകട േമുദോകയോദ്ോരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും േ്വോതന്ത്ര്യ
േമരമുകന്നറ്ങ്ങളും അയ്കേോേിയകട ഇടകപടലുെളുകമോകക് പ്രഖ്യോ
പിത ചരിത്രത്ിൽ നിന്നറ് കനോവലികലക്റ് െടന്നു വരുന്നുകണ്ന്നറ് 
അജയപുരം കജ്യോതിഷറ് കുമോര് (2009:22) നിരധീക്ഷിക്കുന്നുണ്റ്.

െഴിഞെ െോലത്ികന് അസ്പൃശ്യജധീവിതത്ികന് പ്രതധീെമോയി ഒരു 
കചറുകചടി നധീലപ്പൂവമോയി കനോവലിൽ പ്രത്യക്ഷകപ്പടുന്നുണ്റ്. എന്നോൽ 
ഉകദ്യോഗസ്രും കതോഴിലോേിെളുകമല്ലോം ആ നശിച് കചടിയികലക്റ് 
മൂത്രകമോഴിക്ോനോണറ് ബദ്കപ്പടുന്നതറ്. എന്നോൽ രഘൂത്മനോെകട്, 
ആ കചടിയിലൂകടയോണറ് ആഴത്ിൽ കവകരോടിയ ഒരു ജനതയകട ചരി
ത്രകത്, േത്വകത് മനസ്ിലോക്കുന്നതറ്. ജധീവഗന്ധം വമിക്കുന്ന മണ്ണ
ടരുെൾക്കുമധീകത നടക്കുക്ോൾ അവയ്കിടയിൽ ഒരു കചറുകചടി നധീല
പ്പൂവമോയി നിലംപകറ് നില്ക്കുന്നു. അതികന പിഴുകതടുക്ോൻ ദരമുറ്ി, 
ചുവടുമോന്തി മണ്ണുമോറ്റുക്ോൾ അതറ് ആഴത്ികലക്റ് നധീലകവകരോടി
ച്ചു കപോകുന്നു. മണ്ണടിഞെ കചരിക്കുകമൽ നിന്നു കനോക്കുക്ോൾ നദി, 
ശ്ശോനം, തലയടര്ന്ന കുന്നുെൾ, എതികര നഖമോഴ്തി വേരുന്ന നഗരം. 
ഈ െോഴ്ചകയോടറ് കനോവലിസ്ററ് പ്രതിെരിക്കുന്നതിങ്ങകന. 

‘ഖനനം പുറകത്കക്ടുക്കുന്നതറ് മനുഷ്യരോശിയകട പ്രത്യോശയല്ല, 
കുന്നുെൾ അടര്ത്ി മോറ്റുന്നതും പോറെൾ തെര്ക്കപ്പടുന്നതും നന്െ
േികലക്കുള്ള വോതിലുെേല്ല. മൺമറയന്നകതോ, വരും െോലമനുഷ്യകന് 
മണം, വിശ്വോേം, േംസ്കൃതി.’

കനോവലികനോടുവിൽ കൃഷ്ണൻ വോദ്്യോരും രഘൂത്മനും മോലിന്യം 
നിറഞെ പോര്ക്ിൽ ഇരുന്നുകെോണ്റ് േംേോരിക്കുന്നതിങ്ങകനയോണറ്. 
‘നിങ്ങൾക്റിയോകമോ, കൂട്ോയ്മയകട േോമധീപ്യമോയിരുന്നു ഇവിടം. 
പുറംകലോെം കചരി എന്നു വിേിച്ചു. കപോതുധോരയിൽ നിന്നറ് ആട്ിയി
റക്കപ്പട്വരോണറ് ഇവികട കൂടിയതറ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും കനടികയടു
കക്ണ്കതോന്നും അവരിവികട കെോണ്ടുവന്നില്ല. പരസ്പരം കനേഹിച്ചും 
െലഹിച്ചും... ...ഒരു നിലവിേിയിൽ ഒത്തുകൂടിയം. കചരിെൾക്റ് 
ഒരിടത്തും േ്വസ്തയില്ല.
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ഇന്നിവികട നോകേ കചരിക്കുന്നിൽ. പികന്ന മകറ്ോരിടകത്ക്റ്. 
തലമുറ മണ്ണികന് തുറസ്ിലോകത നികക്ഷപിച്ചു കെോണ്ിരിക്കും.’

വര്ത്മോനെോലത്ികന് ഈ അപെടതെേിൽ നിന്നറ് പുറത്തുെ
ടക്ോൻ, പുതിയ ഇടമില്ലോയ്മകയ കചറുത്തു നില്ക്കോൻ, തോനുൾകപ്പടുന്ന 
മണ്ണികന് ജനതയ്കറ് െഴിയകമോ എന്ന േകന്ദഹം അവേോന േന്ദര്ഭങ്ങ
േിൽ ചോകവോലി ഉയര്ത്തുന്നുണ്റ്.

ഉെ്ംഹയാെം
ആകഗോേവതറ്െരണത്ികന്യം വിപണിേംസ്ോരത്ികന്യം 

കെടുതിെൾക്ിടയിൽനിന്നറ് കചറുത്തുനില്ികന് ബലിഷ്മോയ 
കവരുെേോയി ഉത്മൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ചോകവോലി’ നോട്ടുകമോഴിെളു
കടയം നോട്റിവെളുകടയം വധീകണ്ടുപ്പികന കുറിച്റ് നിരന്തരം ഓര്മ്കപ്പ
ടുത്തുന്നു. ഇതിവൃത്ം, രൂപഘടന, െോലോവിഷ്ോരം, ആഖ്യോനരധീതി, 
ഭോഷ എന്നിവയികലല്ലോം ദേിതജധീവിതവമോയി ഐെ്യകപ്പട്ടുകെോണ്ടും 
വ്യവസ്ോപിത കനോവൽ രധീതിെൾ ലംഘിച്ചുകെോണ്ടും ‘ചോകവോലി’ 
നോം പരിചയിച്തല്ലോത് മകറ്ോരു കനോവലോയി മോറുന്നു, വ്യവ
സ്ോപിത കനോവലിനറ് എതികര നിൽക്കുന്ന മറുകനോവൽ!
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കുടുംബരമന് അധികയാെ്വേരൂെം 
—മയാധവിക്കുട്ിയുരട കഥകളില്

കുടുംബം അധിെോരേമവോെ്യംതധീര്ക്കുക്ോൾ നിശ്ലമോകു
ന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങകേ വോയനക്ോരകന് മുൻപികലകയ്കത്ിക്കുന്ന
വയോണറ് മോധവിക്കുട്ിയകട െഥെൾ. അധിെോരേ്വരൂപത്ികന് 
ശക്മോയ മോതൃെയോണറ് ‘കുടുംബം’ എന്ന സ്ോപനം. മുതലോേിത് 
വിെോേകത്ോകടോപ്പമോണറ് ഈ േകേല്ത്ിനറ് കവരുറയ്ക്കുന്നതറ്. 
പകത്ോൻപതോം നൂറ്ോണ്ികന് ഉത്രോര്ദ്ത്ിൽ രൂപംകെോണ് 
അണുകുടുംബമോണറ് കുടുംബകത് േംബന്ധിച് നമ്മുകട ആദര്ശ
മോതൃെ. പുരുഷകന് പരമോധിെോരവം സ്തധീയകട വികധയത്വവമോണറ് 
കുടുംബഘടനയകട അന്തഃേത്. ഈ ഘടനയിൽ ‘പുരുഷൻ 
ബൂര്ഷ്വോയം സ്തധീ കതോഴിലോേിയമോകണന്നറ്’ എംഗൽേറ് നിരധീക്ഷി
ക്കുന്നുണ്റ്. കുടുംബവമോയി ബന്ധിപ്പിച്റ് സ്റവെോരിെതയകടയം 
േംതൃപ്തിയകടയം സുരക്ഷിതത്വത്ികന്യം രക്ബന്ധത്ികന്യം 
അനുശോേനെൾ നിഗൂഹനം കചയ്യുക്ോൾ പുരുഷകന് ആധിപത്യം 
പകരോക്ഷമോയി ഉറപ്പിക്കപ്പടുന്നു. പുരുഷൻ അധിെോരിയോയിരിക്കു
ന്ന ഒരിടത്റ് സ്തധീയകട അധ്വോനവം സ്റലംഗിെതയം പ്രതയുൽപോദന
കശഷിയം അയോളുകട അധിെോരപരിധിയിൽ നിലനിൽക്കും. പുരു
ഷോധിപത്യവ്യവസ്യ്കനുകയോജ്യമോയ വ്യക്ിെകേ പോെകപ്പടുത്ി
കയടുക്കുെ എന്നതോണറ് ഓകരോ കുടുംബത്ികന്യം പ്രധോനെര്മ്ം. 
കുടുബത്ിനുനൽകുന്ന പ്രോധോന്യത്ിലൂകട ഈ അടിമത്കത് സ്തധീ 
ഏകറ്ടുക്കുന്നു. കുടുംബത്ിനെത്റ് കനരികടണ്ിവരുന്ന ദരനുഭവങ്ങൾ 
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േ്വെോര്യവിഷയങ്ങേോക്ി ചിത്രധീെരിക്കുന്നതിലൂകട േമൂഹത്ികന് 
ബോധ്യത ഒഴിയന്നു. സ്തധീയകട പ്രശ്നങ്ങൾ േമൂഹകത് ബോധിക്ോത് 
ഒന്നോയി മോറുന്നു. അസുഖെരമോയ ഇത്രം യോഥോര്ത്ഥ്യങ്ങകേ 
നിഗൂഹനം കചയ്യുെവഴി അവകേ ഗൃഹലക്ഷമിയം പതിവ്രതയം, ചോരി
ത്രവതിയമോക്ി ആദര്ശവൽക്രിക്കുന്നു. (“ഈ വിധം കുടുംബിനിയം 
ആദര്ശഭോര്യയം ഗൃഹലക്ഷ്മിയമോയ സ്തധീജധീവിതം കുടുംബത്ിൽ 
ബന്ധിതമോയിരിക്കുന്നു. അതിനോൽ സ്തധീകയക്കുറിച്റ് നൽകുന്ന നിര്വ്
ചനങ്ങകേല്ലോം തകന്ന അന്തിമവിശെലനത്ിൽ ഒരു കുടുംബിനി
യകടതോയിത്ധീരുന്നു”) എല്ലോ മതങ്ങളും ഇതറ് ആവര്ത്ിച്ചുറപ്പിക്കു
ന്നുണ്റ്. സ്റഹന്ദവപോര്ര്യത്ിൽ കവദങ്ങളും പുരോണങ്ങളും ഉപനി
ഷത്തുെളും സ്മൃതിെളും േ്വതന്ത്രമോകയോരസ്തിത്വം സ്തധീക്റ് നൽെിയിട്ി
ല്ല. പ്രഭോതി മുഖര്ജി എഴുതുന്നു. “വികധയത്വവം (ധര്മ്നിഷ്യം ചോരി
ത്രനിഷ്യം പുലര്ത്ി പൂര്ണമോയം ഭര്ത്ോവികന ആരേയിച്ചുെഴിയ
ന്ന ഭോര്യയോണറ് മോതൃെോസ്തധീകയന്നറ് നൂറ്ോണ്ടുെേോയി നോം െോണുന്നു. 
മോതൃെോസ്തധീ എന്നോൽ മോതൃെോഭോര്യ എന്നോണര്ത്ഥം.)

മലയോേേോഹിത്യത്ിൽ കെ. േരേ്വതിയമ്യം ലേിതോംബിെോ 
അന്തര്ജനവം ഭോരം വഹിക്കുന്ന കുടുംബിനിെകേ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നുകണ്കേിലും ഈ പ്രകമയകത് കവണ്ത്ര പ്രോധോന്യകത്ോകട ഉന്നയി
ക്കപ്പടുന്നതറ് മോധവിക്കുട്ിയികലത്തുക്ോഴോകണന്നറ് െോണോം. (മോധ
വിക്കുട്ിയകട െഥെൾ ഗോര്ഹിെോധ്വോനവം സ്തധീജധീവിതവം തമ്ി
ലുള്ള പധീഡനോത്െമോയ ബന്ധങ്ങളും അവ സ്തധീകയ്കകുന്ന േംഘ
ര്ഷങ്ങളും വ്യഥെളും ചിത്രധീെരിക്കുന്നകതോകടോപ്പം പുരുഷോധിപത്യ
വ്യവസ്യകട കുടുംബിനിബിംബത്ിനു പിന്നികല സ്റവകൃതങ്ങൾ 
അനോവരണം കചയ്യുന്നു). കുടുംബവ്യവസ്യ്ക്കുള്ളിൽ സ്തധീ കനരിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ അവളുകട (അധ്വോനം, േ്വോതന്ത്ര്യം, േര്ഗോത്െത, 
ആദര്ശം എന്നിവയമോയി ബന്ധകപ്പട്ടു െിടക്കുന്നുകവന്നറ് മോധവിക്കു
ട്ിയകട െഥെൾ വ്യക്മോക്കുന്നു.) വധീട്ടുകവലെേോൽ തെര്ക്കപ്പടുന്ന 
സ്തധീ ജധീവിതങ്ങകേ പരിചയകപ്പടുത്ിയ െഥെേോയിരുന്നു ‘കെോലോടറ്’, 
‘കനയ്ോയേം’, ‘കുറച്ചുമണ്ണറ്’, ‘കുറ്ിക്ോട്ികല നരി’ എന്നിവ.

ശകയാെയാടപ്
പ്രഭോതംമുതൽ അര്ദ്രോത്രിവകര അവിരേമം വധീട്ടുകജോലികച

യ്റ് രൂപപരിണോമംവന്ന അമ്യ്കറ് മൂത്മെൻ േമ്ോനിച് കപരോണറ് 
‘കെോലോടറ് .’ അവളുകട ഒട്ിയ െവിളും അവിടവികടയോയി ചില 



133മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

ഒടിവെൾ പറ്ിയകതന്നറ് കതോന്നുന്ന ശരധീരവം കതഞെപല്ലുെളും കമലി
ഞെെോലുെളും ആ കപരികന അന്വര്ത്ഥമോക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങേോണറ്. കുടും
ബോംഗങ്ങൾ കവണ്ത്ര കനേഹകമോ പരിഗണനകയോ അവൾക്റ് നൽകു
ന്നില്ല. ആശുപത്രിയികല കരോഗശയ്യിൽ തേര്ന്നുെിടക്കുക്ോഴും 
അവളുകട മനസ്റ് അടുക്േയിലോയിരുന്നു! “അകയ്ോ! പരിപ്പറ് െരിയറ്ണ്റ് 
കതോന്നറ്ണൂ” എന്നറ് കലോെം അടുക്േമോത്രമോയ ആ കുടുംബിനി 
പരിഭ്ോന്തയോവന്നു.

രനയ്യായ്ം
വധീട്ടുകവലകചയ്റ് അടുക്േയികല കവറുംനിലത്റ് ഒരു ചൂലിനരികെ 

തേര്ന്നറ് വധീണറ് ഹൃദയം സ്തംഭിച്റ് മരണമടയന്ന കുടുംബിനി! ഭോര്യയകട 
ശവദോഹം വല്ലവികധനയം ‘െഴിച്റ് കൂട്ി’ മക്ളുകട അടുകത്ത്തുന്ന 
ഒരു മദ്്യവര്ഗ ദരിദ്കുടുംബത്ികല ഭര്ത്ോവികന് മേരണയിലൂകട 
അനോവൃതമോകുന്ന ഒരു അേ്വസ്ചിത്രമോണറ് ‘കനയ്ോയേം’. ആ കുടും
ബത്ികന് മോധുര്യത്ിനുകവണ്ിയള്ള അവളുകട അധ്വോനത്ികന് 
അവേോന പ്രതധീെമോണറ്, മരണത്ിനറ് മുൻപറ് അവൾ തയ്ോറോക്ിയ 
കനയ്ോയേം.

കുറച്ചുമണെപ്
െഥയികല കുടുംബിനി കുടുംബഭോരത്ോൽ എല്ലോകയ്ോഴും ദര്മുഖി

യോയി െോണകപ്പടുന്നു. മൂന്നുമക്ളും ഭര്ത്ോവം അയോളുകട വൃദ്പിതോ
വമടങ്ങിയ ആ കുടുംബത്ികല ഭോരിച് വധീട്ടുകജോലിെൾ മോളുവികന് 
ജധീവിതം ദഃേഹമോക്ി. കുടുംബത്ിൽ മോളുവിനറ് ആശ്വോേമരുളുന്ന 
യോകതോന്നുമില്ല. വോര്ദ്െ്യത്ോൽ മതിഭ്മം ബോധിച് ഭര്ത്തൃപിതോവറ് 
മൂലം അയൽക്ോരിയമോയണ്ോയ േംഘര്ഷം അവളുകട അവകശഷി
ച് അഭിമോനകബോധകത്യം വ്രണകപ്പടുത്ി. േ്വന്തം ജധീവിതത്ികന് 
അരൂപിയോയ ശത്രുവികനോടുള്ള പ്രതിെോരകമന്നവണ്ണം വൃദ്കന് െഴു
ത്തുകഞരിച്റ് കെോല്ലുെയോണറ് െഥോപോത്രമോയ മോളു.

ഗോര്ഹിെോടിമത്ത്ോൽ കരോഗിണിയം വിരൂപയം അ്രമോേക്
യം ദര്മുഖിയം ഉന്ോദിനിയമോയ കുടുംബിനിെകേയോണറ് ഈ െഥെൾ 
െോട്ിത്രുന്നതറ്.

കുടുംബത്ികന് നടപ്പു മര്യോദെകേ ലംഘിച്റ് േ്വതന്ത്രരോെോനോഗ്ര
ഹിക്കുന്ന സ്തധീെകേയം അതിനശക്രോകുന്നതികനയം കവേികപ്പടുത്തു
ന്ന െഥെേോണറ് ‘മഞെറ്’, ‘രോത്രിയിൽ’ എന്നിവ.
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മഞ്പ്
മഞെികല ഭോര്യ കതരുവഗോയെകന് കനേഹത്ിലോകൃഷ്ടയോവന്നു. 

പുറത്തുെടക്ോകനോരുങ്ങുക്ോകഴല്ലോം വൃദ്നോയ അവളുകട ഭര്ത്ോവറ് 
അവകേ കുടുംബത്ികലക്റ് പിടിച്റ് കെോണ്ടുവരോൻ രേമിക്കുന്നു. 
അവേയോകേ കവറുക്കുന്നു. അയോളുകട നടത്ം, പല്ലുെൾ, ഉഛേ്വോേം 
എന്നിവ കപോലും അേ്വസ്തയണര്ത്തുന്നു. ദോരിദ്്യത്ിൽ നിന്നും 
രക്ഷകനടോൻ കവണ്ിമോത്രമോണറ് അവൾ വിവോഹിതയോയതറ്. ഭര്ത്ോ
വികന് െോമകചഷ്ടെൾ അവകേ കെോപോകുലയോക്കുന്നു. അയോളുകട 
െോമലധീലെൾക്കു മുൻപിൽ അവൾ  കപോട്ികത്റിക്കുന്നു. അയോകേ 
തള്ളിവധീഴ്തി അയോളുകട നിസ്ഹോയത െണ്റ് കപോട്ിച്ിരിക്കുന്ന ഈ 
സ്തധീ പ്രെടിപ്പിക്കുന്ന ആ്രമണവോേനയ്കറ് കഹതു കുടുംബം എന്ന 
അധിെോരേ്വരൂപമോണറ്.

െയാത്ിയില് 
സുമതിയ്കറ് കുടുംബത്ികന് ബന്ധങ്ങേികലക്കുതകന്ന തിരിച്ചുവ

കരണ്ിവരുന്നു. ഭര്ത്ോവറങ്ങിെഴിഞെോൽ മുറി പുറത്തുനിന്നുപൂട്ി 
വിജനമോയ കതരുവിൽ വിേര്ത് നോട്ടുകവേിച്ത്ിൽ െോമുെകനോ
കടോപ്പം െഴിയോൻ അവൾ മടിച്ിരുന്നില്ല. ആ ബന്ധകത് കനേഹകമ
ന്നും അനുരോഗകമന്നും അയോൾ വിേിക്കുന്നു. തകന് ഭര്ത്ോവറ് ഒരു 
‘മൃഗ’മോകണന്നും അയോകേ വഞ്ചിച്റ് ഉകപക്ഷിച്റ് െോമുെകനോകടോപ്പം 
ഇറങ്ങികപ്പോെോനും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

‘കലോെം ഒരു െവയിത്രികയ നിര്മ്ിക്കുന്നു’, ‘പുഴ വധീണ്ടും ഒഴുെി’, 
‘അവേോനകത് അതിഥി’ എന്നിങ്ങകനയള്ള െഥെേിൽ സ്തധീകയന്ന 
നിലയിൽ അവൾക്റ് അവളുകട വ്യക്ിത്വകത്, അഭിലോഷങ്ങകേ, 
ആദര്ശങ്ങകേ ഒന്നും േെലധീെരിക്ോൻ േോധ്യമല്ലോകത വരുന്നു. 
ഈ ഒരവേരത്ിൽ കുടുംബത്ിനറ് പുറത്റ് അന്യപുരുഷബന്ധങ്ങകേ 
െകണ്ത്തുെയം കുടുംബിനി, ചോരിത്രം, പോതിവ്രത്യം തുടങ്ങിയ പ്രത്യ
യശോസ്തരൂപങ്ങകേ തെര്കത്റിയോനുള്ള രേമം ഇതികല സ്തധീ െഥോ
പോത്രങ്ങേിൽ െോണുെയം കചയ്യുന്നു.

ശെയാകം ഒരു കവയിത്ിരയ നിര്മ്മിക്കുന്നു
“തകന് വലയിൽ തകന്ന കുടുങ്ങുന്ന ഒരു എട്ടുെോലികയകപ്പോകല ....” 

ഇങ്ങകനയോണറ് ഈ െഥയകട ആരംഭം. എട്ടുെോലി െവയത്രിയം അതു 
കനയ്യുന്ന മോറോലെൾ അവൾ തകന് ആദര്ശങ്ങൾക്കുകമൽ മനഃപൂര്വ്ം 
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തധീര്ക്കുന്ന മറെളുമോണറ്. എല്ലോമുഖം മൂടിെളുമണിഞെ ഒരു മധ്യവര്ഗ്കു
ടുംബത്ികല േന്തോനമോയി വേര്ന്നവേോണറ് ഇതികല െഥോനോയിെ. 
കനേഹകത്ക്ോൾ കനേഹരോഹിത്യം അനുഭവിച്തുകെോണ്റ് അതിതധീ
വ്രമോയ പ്രണയത്ികലക്റ് അവൾ കൂപ്പുകുത്തുെയോണുണ്ോയതറ്. വിവോ
ഹത്ിനുമുൻപറ് പരപുരുഷന്ോരുമോയി ഒരു വിധബന്ധവം പുലര്ത്ോ
തിരുന്ന ഈ കപൺകുട്ി തകന് ഭര്ത്ോവികന ഗോഢമോയി കനേഹിച്ചു. 
അയോളുകട മുഖം ഏകറകനരം കനോക്ിെോണോൻ അവൾ ഏകറ 
കെോതിച്ചു. എന്നോൽ നിരവധി സ്തധീെളുമോയി അടുപ്പംപുലര്ത്ിയിരുന്ന 
അയോളുകട ജധീവിതത്ികലക്റ് നിഷ്േകേതയം പരിശുദ്ിയം െടന്നുവ
ന്നകപ്പോൾ അയോൾ പരിഭ്മിച്ചു. കനേഹം ഒരു കെോമോേിത്ം മോത്രമോ
കണന്നറ് അയോൾ അവകേ പഠിപ്പിച്ചു. തകന് േത്യകത്യം കനേഹോദര് 
 ശങ്ങകേയം മറന്നറ് നോയിെ ഒരു െോരണവമില്ലോകത, സ്റനമിഷിെ 
ലോേനെൾക്ോയി ചില കപ്രമബന്ധങ്ങേിൽ കുടുങ്ങി. തകന് വ്യക്ി
ത്വത്ികന് അഭിലോഷരോഹിത്യത്ികന് മോറോലെൾ േ്വയം കനയ്റ് 
അവൾ തകന്നതകന്ന ബലികെോടുത്തു. 

അവ്യാനരത് അതിഥി
ഈ െഥയികല കുലധീനയോയഭോര്യ തകന് മരണത്ിനുള്ള 

കെോലയോേികയ രഹേ്യമോയി വോടെകയ്കടുക്കുന്നു. അവൾ വിവോഹം 
കചയ്റ് വധീട്ികല രോജോവോക്ി വോഴിച് മിസ്റര് മിത്ര സ്തധീല്ടനോയിരു
ന്നു. അനസൂയോ കദവിയകട േ്ത്ിൽ മോത്രമോയിരുന്നു അയോളുകട 
ൌതുെം. ഈ േത്യം തിരിച്റിയെയം കുലധീനവം പവിത്രവമോയി 
തോൻ െരുതികവച് മനസ്സും ശരധീരവം ഇത്രകമോരോഭോേനു മുൻപിൽ 
േമര്പ്പിക്കുെയം കചയ്തികല വിഡ്ിത്ം അനസൂയോ കദവികയ 
നിരന്തരം കവട്യോടിയിരുന്നു. അതിനുള്ള വോടെകെോലയോേികയ 
അവര്തകന്ന െകണ്ത്തുെയം മരണം കചോദിച്റ് വോങ്ങുെയം കചയ്യുന്നു. 
ആദര്ശനഷ്ടം മരണകത്ോേം തധീവ്രമോകണന്ന പോഠമോണറ് ഈ 
െഥയകട െോതൽ.

ഉെ്ംഹയാെം
മോധവിക്കുട്ിയകട െഥെൾ മദ്്യവര്ഗ കുടുംബജധീവിതത്ികന് 

േമസ്തസ്റവരുദ്്യങ്ങകേയം ഭിന്നതലസ്പര്ശിയോയ മുഖങ്ങകേയം 
അനോവൃതമോക്കുന്നു. ഈ െഥെൾക്കുമുൻപിൽ എത്ികപ്പടുന്ന വോയ
നക്ോരൻ അഴിഞ്ഞുകപോയ തകന് കപോയ്മുഖങ്ങകേ കുറികച്ോര്ത്റ് 
വിഹ്വലനോകുന്നു. തകന് നഗ്ത െണ്റ് നടുങ്ങുന്നു. വ്യവസ്ിതിയകട 
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ഉപരിതലസ്പര്ശിയോയ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും തകന്നയോണറ് 
േത്യകമന്നറ് പറയോൻ രേമം തുടര്ന്നുകെോകണ്യിരിക്കുന്നു. േത്യം 
പറയോകനോ അതികന കനരിട്റ് കതോൽപ്പിക്ോകനോ സ്റധര്യമില്ലോത് 
േമൂഹം എഴുത്തുെോരിക്കുകനകര െകല്ലറിയന്നു. സ്തധീജധീവിതം കുടും
ബത്ിനെത്റ് കനരിടുന്ന നിരവധിയോയ അേംതൃപ്തിെേികലക്റ് 
ഈ െഥെൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. പരിമിതമോയ അര്ത്ഥത്ിൽ മോത്രം 
ഏതോനും ചില പ്രശ്നപരിേരങ്ങകേ നിരധീക്ഷിക്കുെയം പറയെയം 
കചയ്യുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമോണിതറ്. 

്ഹയായഗ്രന്ഥങ്ങള്
1. കപകണ്ണഴുതുന്ന ജധീവിതം —എൻ.കെ. രവധീന്ദൻ, മതൃഭൂമി ബുക്റ് 2010 

2. ശരധീരത്ികനത്ര ചിറകുെൾ —മോധവിക്കുട്ി, എച്റ് &േി ബുക്റ്, എഡിറ്ര് 
അബ്രഹോം

3. വിജ്ോനം 21-ോം നൂറ്ോണ്ികലയ്കറ്—കഡോ. ജോൻേി കജയിംേറ്.
4. സ്തധീ, േ്വത്വം, േമൂഹം— മോധവിക്കുട്ി പഠനങ്ങൾ, കഡോ. ഇ.വി. രോമകൃഷ്ണൻ, 

പൂര്ണ്ണപബ്ികക്ഷൻേറ്, കെോഴികക്ോടറ്. 

വിജിത െി.
ഗസ്ററ് ലെറ്ചറര് മലയോേവിഭോഗം

വിമലകെോകേജറ്
തൃശൂര്
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പ്രതിശെയാധത്ിരറെ ജയാതിചെിത്ം 
വടുതെയുരട കഥകളില് 

േോഹിത്യകൃതിെേിൽനിന്നുള്ള ചരിത്രവോയനയകട േോധ്യത 
പണ്ഡിതന്ോര് മുമ്പുതകന്ന തിരിച്റിഞെിട്ടുണ്റ്. െല്നയകട അംശം 
മോററി നിര്ത്ിയോൽ പല േോഹിത്യകൃതിെളും േോമൂഹിെ ജധീവിത
ത്ികന് യോഥോര്ത്ഥ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയോണറ്. 

ഇതു തിരിച്റിയോൻ ഇവയകട പുറംവോയന മോത്രം മതിയോവ
െയില്ല. കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ പരികശോധിക്കുക്ോഴോണറ് അത്രം 
കൃതിെളുകട ചരിത്രപ്രോധോന്യം നമുക്കു കബോധ്യമോകുെ. കവദങ്ങളും 
ഇതിഹോേങ്ങളും പുരോണങ്ങളും ഇത്രം വോയനക്റ് വികധയമോക്
കപ്പട്ിട്ടുണ്റ്. ചരിത്രകത് ആ രൂപത്ിൽതകന്ന എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന 
രധീതി ഇന്ത്യയിൽ അത്ര വിെേിതമല്ലോതിരുന്നതിനോൽ ചരിത്രനി
ര്മ്ിതിക്റ് േോഹിത്യകൃതിെകേ ആരേയിക്ോകത മോര്ഗ്മില്ല എന്നതറ് 
ചരിത്രെോരന്ോര് തിരിച്റിഞ്ഞു.1 

കെരേത്ികന് ചരിത്രനിര്മ്ിതിയ്ക്കും പലകപ്പോഴും േോഹിത്യകൃ
തിെകേ ആരേയികക്ണ് അവസ്യോണുള്ളതറ്. കെരേമോഹോത്്യം, 
കെരകേോല്ത്ി, മണിപ്രവോേകൃതിെൾ എന്നിവകയല്ലോം കെരേത്ി
കന് പൂര്വ്െോലം പഠിക്ോനോയി പണ്ഡിതന്ോര് ഉപകയോഗകപ്പടുത്ിയി
ട്ടുണ്റ്. അതോയതറ് ചരിത്രകത് േോഹിത്യരൂപങ്ങേിൽനിന്നും കവര്തി
രികച്ടുക്ോൻ േോധ്യമോണറ് എന്ന െകണ്ത്ൽ ചരിത്രപഠനത്ിനു 
വലിയ മുതൽക്കൂട്ോയി. 

എഴുത്തുെോരനറ് തകന് േോമൂഹിെപരിേരത്ിൽനിന്നും 
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കവറികട്ോരു ജധീവിതം േോധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്റിവോണറ് പ്രധോനമോയം 
ചരിത്രവോയനയ്കോയി േോഹിത്യകൃതിെകേ ഉപകയോഗിക്കുന്നതികലക്റ് 
പണ്ഡിതന്ോകര നയിക്കുന്നതറ്. ഇത്രത്ിലുള്ള കൃതിെൾ പ്രോചധീന 
മധ്യെോലങ്ങേിൽ മോത്രമല്ല ആധുനിെെോലത്തും ധോരോേമോയി രചിയ്ക
കപ്പട്ിട്ടുണ്റ്. കെരേത്ിൽ 19-ോം നൂററോണ്ിൽ രചിക്കപ്പട് പല കനോ
വലുെളും അക്ോലകത് േോമൂഹിെജധീവിതകത് പ്രതിനിധോനം കചയ്യു
ന്നവയോണറ്.2 ‘ഇന്ദുകലഖ’, ‘സുകുമോരി’, ‘േരേ്വതധീ വിജയം’ തുടങ്ങി
യവ എടുത്തു പറകയണ്വയോണറ്. 

കനോവൽ മോത്രമല്ല, കചറുെഥ, നോടെം, െവിത തുടങ്ങിയവകയയം 
ഇത്രം വോയനയ്കറ് വികധയമോക്ോവന്നതോണറ്. ഇവ പങ്കുകവക്കുന്ന 
ജധീവിതോനുഭവങ്ങൾ, േോമൂഹിെ പ്രതികരോധങ്ങൾ, പ്രതികഷധങ്ങൾ 
എന്നിവകയ വോയികച്ടുക്കുവോൻ പററുന്ന രധീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്
കപ്പടുക്ോൾ അവ അക്ോലകത് കനര്േോക്ഷ്യങ്ങേോയി മോറുന്നു. 

ഇന്ത്യയികല േോമൂഹിെജധീവിതത്ിൽ പരമപ്രധോനഘടെ
മോണറ് ജോതി. എങ്ങകന ഉത്ഭവിച്കതന്നറിയോത്3, േമസ്തകമഖലയി
ലും ആഴ്നിറങ്ങിയ, ഇന്ത്യയികല ഏതു വിദൂരകമഖലകയയം ഗ്രേിച്ചു 
നിൽക്കുന്ന ഒന്നോണതറ്. ഒരോളുകട കതോഴിൽമുതൽ ഭക്ഷണരധീതിവകര 
നിയന്ത്രിച്ിരുന്നതറ് ജോതിയോയിരുന്നു. േ്ത്ികന് ഉതറ്പോദന
ത്ിൽ ഏര്കപ്പട്ിരുന്ന തോഴ്നവിഭോഗങ്ങൾക്റ് ഇതികന് ഗുണെലങ്ങൾ 
െിട്ിയിരുന്നില്ല. കെരേകത് േംബന്ധിച്ചും ഇതറ് യോഥോര്ത്ഥ്യമോണറ്. 
പ്രവൃത്ിവിഭജനം, േ്വെോര്യേ്വത്റ്, െോര്യക്ഷമമോയ ഭരണരധീതി, 
െല, ശോസ്തം, േോഹിത്യം ഇവകയല്ലോം ഏവരുകടയം െഷ്ടപ്പോടികന് 
െലമോയോണറ് വേര്ന്നു വന്നതറ്. ജോതി ജന്ി നോടുവോഴി വ്യവസ് ആദ്യ
െോലത്ിൽ ഏവകരയം െഷ്ടകപ്പടുത്ികയകേിലും അതറ് േമൂഹകത് 
മുകന്നോട്ടു കെോണ്ടുകപോയി. ഈ പുകരോഗതികയ ഒരു പിടി ഉയര്ന്ന വര്ഗ്
ക്ോര് േ്വന്തമോക്ിയകപ്പോൾ ഇതറ് േമൂഹകത്യോകെ പികന്നോക്ം 
വലിക്കുെയോണുണ്ോയതറ്.4 

ഇരുപതോം നൂററോണ്ികന് ആദ്യെോലഘട്ത്ിൽ കെരേത്ികല 
ഉയര്ന്നജോതിയം തോഴ്നജോതിെളും തമ്ിലുള്ള വിടവറ് വേകര വലുതോ
യിരുന്നു. കെരേം ഇന്ത്യയികല ഏററവം ജോതിബോധിത ഭോഗമോയി 
കപോതുവിൽ െണക്ോക്കപ്പട്ിരുന്നു5. തോഴ്നജോതിക്ോരുകട ജധീവിതം 
ദരിതമയമോയിരുന്നു. േഞ്ചോരേ്വോതന്ത്ര്യം, വിദ്യോഭ്യോേ േൗെര്യം 
എന്നിവ ഉണ്ോയിരുന്നില്ല. െിണര്, കുേം തുടങ്ങിയവ കതോടോൻ കപോലും 
പോടില്ല. ദൃഷ്ടിയിൽകപോലും കപടോൻ പോടില്ലോത്വരോയിരുന്നു ഇവര്6. 
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കവറും കൃഷി ഉപെരണമോയിട്ോയിരുന്നു ഇവര് െണക്ോക്കപ്പട്ി
രുന്നതറ്. പട്ിണിയിൽനിന്നും ഒരിക്ലും ഇവര്ക്കു കമോചനമില്ലോയി
രുന്നു. യജമോനൻ തങ്ങകേ തധീററികപ്പോററുന്നു എന്ന ധോരണയോയിരു
ന്നു അധഃസ്ിതര്ക്റ് ഉണ്ോയിരുന്നതറ്. ഒററമുറി കുടിലിൽ മൺപോത്ര
ങ്ങൾ മോത്രം ഉപെരണങ്ങേോയി അവര് ജധീവിച്ചു. മിക്വോറും കുടിൽ 
വയലിനരിെികലോ കുന്നിൻ കചരിവികലോ ആയിരുന്നു7. കെരേത്ിൽ 
പുലയ, പറയ വിഭോഗങ്ങേോണറ് പര്രോഗതമോയി അടിമെേോയി 
െണക്ോക്കപ്പട്ിരുന്നതറ്.8 നോടുവോഴിെകേന്ന അധിെോരവം വൻെിട 
ജന്ിമോകരന്ന സ്ോനവം സ്റെക്ലോക്ിയ നമ്പൂതിരിമോരുകട ഉഗ്രശോ
േനത്ിനു െധീഴിൽ പറയരും മററു അധഃസ്ിതരും മര്ദ്ികച്ോതുക്കപ്പ
ട്റ് അടിമെളും അടിയോന്ോരുമോയി. കൂനിൻകമൽ കുരുകവന്ന കപോകല 
അയിത്വം അവകര ചൂഴ്ന്നുനിന്നു9. 

മൃഗങ്ങൾക്കു കപോലും ഇതികലകറ േ്വോതന്ത്ര്യമുണ്ോയിരുന്നു. അവയ്കറ് 
ഏതുവഴിയം േഞ്ചരിക്ോമോയിരുന്നു. അവകയ ആരും ആട്ികയോടിച്ി
രുന്നില്ല10. എന്നോൽ അധഃസ്ിതരുകട ഓകരോ ചലനവം േവര്ണര് 
നിര്ണ്ണയിച്ിരുന്നു. കെരേത്ിൽ ജോതി ഭൂവടമോ േമ്പ്രദോയവം അകഭ
ദ്യമോയിരുന്നു. ഈ ഉപരിജോതി-ജന്ി കൂട്ോയ്മ ഇവരുകട ജധീവിതം 
ദരിതമയമോക്ി11. 

ഈ അടിമജധീവിതത്ികനതിരോയ പ്രതികരോധങ്ങൾ കെരേത്ിൽ 
ഏററവം ശക്മോയി നയിച്തറ് അയ്കേോേി ആയിരുന്നു. 19- ോം നൂറ്ോ
ണ്ികല ഈ വിപ്ലവം അധഃസ്ിതര്ക്റ് നൽെിയ ആത്വിശ്വോേം 
കുറകച്ോന്നുമല്ല. എന്നോൽ പികന്നയം െോര്യങ്ങൾ എളുപ്പമോയിരുന്നില്ല. 
അത്രകമൽ ആഴത്ിൽ കവരൂന്നിയിരുന്നു, ജോതധീയത കെരേത്ിൽ. 

അധഃസ്ിതകന് പ്രതികരോധങ്ങൾ പല എഴുത്തുെോരും െഥെ
േിലൂകട അവതരിപ്പിച്ിട്ടുണ്റ്. അവരിൽ പ്രമുഖനോണറ് ടി.കെ.േി. 
വടുതല. അടിമെേോയ പുലയരുകട ജധീവിതപരികഛേദങ്ങേോണറ് ടി.കെ.
േി. വടുതലയകട പല െഥെളും. ടി.കെ.േി. വടുതലയം േി. അയ്പ്പ
നും രചിച് െഥെൾ കെരേത്ികല േോമൂഹിെ േോംസ്ോരിെ വ്യവസ്
െകേ പൂര്ണ്ണമോയം ഉൾകക്ോണ്ടുകെോണ്ോണറ്. അക്ോരണം കെോണ്ടു 
തകന്ന അവയ്കറ് വലിയ പ്രോധോന്യമുണ്റ്12. പല െഥോകൃത്തുക്ളും െധീഴോേ 
െഥെകേോടറ് നികഷധോത്െ േമധീപനം പുലര്ത്ിയകപ്പോൾ തിരുത്തു
മോയി മുക്ോട്ടു വന്ന ആദ്യകത് േോഹിത്യെോരനോയിരുന്നു ടി.കെ.
േി. വടുതല13. 
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കെരേത്ികല അധഃസ്ിതരുകട ജധീവിതകമഴുതിയ ടി.കെ.േി. വടു
തലയകട െഥെേികല െധീഴോേപ്രതികരോധകത് മുമ്പു നോം െണ് ചരിത്ര
പശ്ോത്ലത്ിൽ അകന്വഷിക്കുെയോണറ് ഈ പഠനത്ിലൂകട. 

പോടത്തു പണികയടുക്കുന്ന അടിയോൻ യജമോനകന് േ്വത്ോകണന്ന
തോയിരുന്നു ഉപരിവര്ഗജന്ിമോരുകട കമൽകക്ോയ്മോെോലകത് കപോതു 
യക്ി.  കപോകത്രി കുഞെമ്പുവികന് 19-ോം നൂററോണ്ികല ‘േരേ്വ
തധീവിജയം’ എന്നകനോവലിൽ ജന്ിയോയ കുകബരൻ നമ്പൂതിരിയകട 
െോര്യസ്ൻ ഒരു അടിയോകന വയലിൽകവച്റ് പോട്ടുപോടിയതിനറ് ചവട്ി 
കക്ോല്ലുന്നു . അതറ് ജന്ിക്റ് യോകതോരു കവവലോതിയം ഉണ്ോക്കുന്നില്ല. 
മോത്രമല്ല, െോര്യസ്നറ് ഉചിതമോയ സ്ോനം നൽകുകമന്നും അയോൾ 
പ്രഖ്യോപിക്കുന്നു. െോര്യസ്നും ജന്ിക്കുകമതികര കെകേടുക്കുെയം 
അവര്ക്റ് ഒേിവിൽ കപോകെണ്ിയം വരുന്നു. അകപ്പോഴും കെേികന് 
യക്ി കുകബരൻ നമ്പൂതിരിക്കു മനസ്ിലോകുന്നില്ല. ഒരു അടിയോകന 
ഒന്നു മര്ദ്ിച്ചു. െഷ്ടെോലത്ിനറ് അയോൾ ചോകുെയം കചയ്തു. അതിനറ് 
ഇത്ര ബഹേകമല്ലോം ആവശ്യമുകണ്ോ എന്നതോയിരുന്നു അയോളുകട 
േംശയം.14 

ഈ യക്ി 20-ോം നൂററോണ്ിലും കെരേത്ിൽ പ്രബലമോയിരു
ന്നുകവന്നതറ് ചരിത്രവം വടുതലയകട െഥെളും ഒരു കപോകല വ്യക്മോ
ക്കുന്നു. എന്നോൽ ഈ അടിച്മര്ത്ലുെൾകക്തിരോയ പ്രതികരോധ
ങ്ങൾ ഇക്ോലത്റ് ഏകറ ദൃശ്യമോകുന്നുണ്റ്. കുററവം ശിക്ഷയം15 എന്ന 
െഥയിൽ ചധീത എന്ന പുലയൻ വയറുകവദന െോരണം കജോലിക്കു 
കപോെോത്തിനോൽ ജന്ിയകട െോര്യസ്നോയ െിട്ടുണ്ണിയകട 
കരോഷത്ിനു പോത്രമോകുന്നു. േന്ധ്യയോയകതോകട െോര്യസ്ൻ കരോഷോ
കുലനോയി ചധീതയകട കുടിലിനു മു്ികലത്തുന്നു. നോട്ടുപ്രമോണിമോരോയ 
നോരോയണനും കചരപ്പനകന്തോണിയം കൂട്ിനുണ്റ്. ചധീത വയറുകവദന 
മൂലം െിടപ്പോകണന്നതറ് അവര് വിശ്വേിച്ില്ല. മടി പിടിച്ോണറ് കജോലി
കക്ത്ോത്തറ് എന്നറ് െോര്യസ്ൻ ഉറച്ചു വിശ്വേിച്ചു. ആ അഹകേോരം 
അവേോനിപ്പിക്ോനോണറ് അയോൾ റൗഡിെകേയം കൂട്ി കുടിലികലത്തു
ന്നതറ്. അവര് കുടിൽ വലിച്ചു പറിച്ചു ദൂകരക്ിട്ടു. വയറുകവദനകെോണ്ടു 
പുേഞെ ചധീതകയ െധീറപ്പോകയോടു കൂടി എടുത്തു പുറത്ിട്ടു. ഒരു പൂവ പറി
ക്കുന്ന ലോഘവകത്ോകട പിഴുകതടുക്ോവന്നതോണറ് ഒരു പുലയക്കുടിൽ. 

ഈ അതി്രമം െണ് രണ്ടു കചറുപ്പക്ോര് കതവനും പൂവനും ഓടി 
വന്നു അ്രമിെകേ കചറുത്തു. അതിനു കശഷം അവികടകയത്ിയ ആ 
െരയികല േെല പുലയരും വരികയടുത്റ് ഒരു പുതിയ കുടിൽ അകത 
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സ്ോനത്റ് നിര്മ്ിച്ചു. ഈ കചറുത്റ് നില്റ് െിട്ടുണ്ണി നോയര്ക്റ് േഹി
ക്ോവന്നതിലും അപ്പുറമോയിരുന്നു. ഈ േംഭവം അയോളുകട മനസ്ിൽ 
തധീക്നലോയി. ഒരിക്ൽ അയോൾ നടന്നുവരുക്ോൾ പൂവനും 
കതവനും എതികരവന്നു. കഹോ... കഹോ... എന്നു െിട്ടുണ്ണിനോയര് 
വിേിച്ചു. ബൂകവോം.... ബൂകവോം... എന്നു അവര് മുറ വിേിക്ണം. പികന്ന 
ഇറങ്ങി നിന്നറ് വഴി ശുദ്മോക്ണം. അവര് വഴി മോറികക്ോടുക്കുവോൻ 
തയ്ോറോയില്ല. അയോൾ വധീണ്ടും ശബ്മുണ്ോക്ി. അവര് പ്രതിെരിച്ില്ല. 
തുടര്ന്നു നടന്നതറ് ഇരുവിഭോഗവം തമ്ിലുള്ള േംഘര്ഷമോണറ്. കചര
പ്പനകന്തോണിക്കും കൂട്ര്ക്കും കതവകന്യം പൂവകന്യം കമൽ ശോരധീരി
െോധിപത്യം കനടോൻ െഴിഞ്ഞുകവകേിലും ഈ പ്രതികരോധം വേകര 
നിര്ണോയെമോണറ്. െോരണം ഒരു പുലയൻ ശിക്ഷിക്കപ്പടുകന്നകേിൽ 
അതറ് അവകന് കുററം കെോണ്ടു തകന്നയോകണന്നറ് ധരിച്ിരുന്ന16 പുലയ
ജനത പ്രതികരോധിക്ോൻ തയ്ോറോയതറ് േോമൂഹിെ പരിണോമത്ികല 
സുപ്രധോന അനുഭവമോണറ്. 

അടിയോകന ചവിട്ികത്യ്ക്കുന്ന ജന്ിയകടയം അയോളുകട െികേരന്ോ
രുകടയം പധീഡനം േഹിക്വയ്ോകത പ്രതിെരിക്കുന്ന െണ്കകേോരൻ 
എന്ന പുലയനോണറ് ‘എണ് വിതിയോ’17 എന്ന െഥയിലൂകട വടുതല 
പറയന്നതറ്. വോസുകദവസ്റെമളുകട അടിയോനോണറ് െണ്കകേോരൻ. 
തകന് തമ്പ്രോനുകവണ്ി എന്തും കചയ്യുന്ന ഉത്മനോയ അടിയോനോണറ് 
െണ്കകേോരൻ. ആ പ്രകദശത്റ് പുലയരുകട ഇടയിൽ അവരുകട 
അവെോശകത്ക്കുറിച്റ് കബോധവൽക്രിക്ോൻ രേമിച് പുലയനോണറ് 
വകള്ളോൻ. തങ്ങളുകട അധധീശത്വം വകള്ളോൻ തെര്കത്ക്കുകമന്ന 
കപടി െോരണം അയോകേ വെവരുത്ോൻ സ്റെമൾ ചോകക്ോച്കനന്ന 
റൗഡികയ എര്പ്പോടോക്ി. ഇതിനോയി െണ്കകേോരകന് േഹോയവം 
അയോൾ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. തമ്പ്രോകന് കേവനത്ിനോയി ജധീവിതം ഉഴി
ഞ്ഞുകവച് അയോൾക്റ് തകന് വര്ഗകത് ഉയര്ത്ോനോയി യത്ിച് 
വകള്ളോകനന്ന വ്യക്ികയ ചതിക്കുന്നതിൽ ഒരു ശരികെടും കതോന്നി
യില്ല. അന്നറ് വകള്ളോൻ പതിവോയി വരുന്ന വഴിയിൽ ചോകക്ോച്നും 
െണ്കകേോരനും െോത്തുനിന്നു. േമയം െഴിഞെിട്ടും വകള്ളോൻ എത്ോ
ത്തിൽ െണ്കകേോരകന് ആത്ോര്ത്ഥതയിൽ ചോകക്ോച്നു േംശയം 
കതോന്നി. അയോൾ െണ്കകേോരകന ആകക്ഷപിക്കുെയം മര്ദ്ിക്കുെയം 
കചയ്തു. രണ്ടു പ്രഹരങ്ങൾ അയോൾ േഹിക്കുെയം നിരപരോധിത്വം 
ഉറകക്പ്പറയെയംകചയ്തു. ഇകതോന്നും വെകവക്ോകത മൂന്നോമതും പ്ര
ഹരിക്ോനോയി തുനിഞെ ചോകക്ോച്കന െണ്കകേോരൻ െോലുവലിച്ചു 
തോകഴയിടുെയം െഠിനമോയി പ്രഹരിക്കുെയം കചയ്തു. 
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“െണ്കകേോരോ, െര്ത്ോവികന വിചോരിച്റ് എകന്ന കെോകന്നക്
രുകത!” 

“ഇപ്ഫ പട്ി!” െണ്കകേോരൻ അവകന് മുഖത്റ് കനോക്ി ഒരോട്ടുകെോടു
ത്തു. തുടര്ന്നു രണ്ടു മൂന്നു കതോഴിയം. “നിണ് പണി ഏൻ തകന്ന െയറ് കച്
ക്ോടോ, െണ്ോന്ത കമോകന! ആ ക്ടോത്ൻ അകണ്ണ പറഞ്ചതോ, ഈ വലി
യവന്ോരധീട് കൂടരുകതണ്ണറ്. അവണ് വോക്കു വധീതി നന്നോെോൻ കനോക്ി
യതിണ് കൂലി ഇതോണറ് അകല്ലകേി എന്തിനു പകറണറ് ഇകതോകക് ഏണ് 
വിതിയോ” പരോ്രമത്ിനിടയ്ക്കു െണ്കകേോരൻ ജല്ിച്ചു18. അവേോനം 
വര്ഗേ്വഭോവം അയോൾ തിരിച്റിയെയോണറ്. തകന് വര്ഗത്ിനോയി 
െഷ്ടകപ്പടുന്ന വകള്ളോകനന്ന അധഃസ്ിതരുകട കനതോവികന അയോൾ 
മേരിക്കുന്നു. 

പ്രതികരോധത്ികന് മകററോരു െഥയോണറ് ‘കവദനകയോകട വിഷോദ
കത്ോകട’.19 െഥ തുടങ്ങുന്നതറ് 75 വയസ്സു െഴിഞെ െറുത് കുഞെികന് 
ഓര്മ്യിൽ നിന്നോണറ്. പ്രോയബന്ധ കരോഗങ്ങൾ െോരണം കഡോക്ടകറ 
െോണോൻ കചന്നതോണറ് അയോൾ. കഡോക്ടറുകട മുറിയിൽ ഒരു സ്തധീയകട 
ചിത്രം തൂക്ിയിട്ിട്ടുണ്റ്. ആ ചിത്രം അയോേിൽ പഴയ ഓര്മ്െൾ 
കെോണ്ടു വന്നു. അയോളുകട കചറുപ്പെോലത്റ് സ്തധീെൾ മോറുമറയ്കോൻ 
പോടില്ലോയിരുന്നു; െല്ലു മോലയണിയണം. ഈ നിയമങ്ങൾ കതററിച്
വകര കമലോേന്ോര് ശിക്ഷിച്ചു, മര്ദ്ിച്ചു, നശിപ്പിച്ചു. അതികന എതിര്ത്തു 
കെോണ്റ് ഒരു കനതോവറ് പ്രത്യക്ഷനോയി കഗോപോലദോേറ്. അയോൾ പ്ര
േംഗിച്ചു നടന്നു സ്തധീെൾ െല്ലുമോല ഊരണം, െണകേോൽ വകര വസ്തം 
ധരിക്ണം. 

പഴമക്ോര് ഭയന്നു: “തമിരു തമ്പ്രോക്േറ് കപണങ്ങുകെകല?20” 

എന്നോൽ യവതലമുറ ആകവശം കെോണ്ടു. ഇകതോടനുബന്ധിച്റ് 
പുലയകയോഗം കചറുകുന്നിൽ കചര്ന്നു. വലിയ ജനേഞ്ചയം. സ്തധീെൾ 
െല്ലുമോല കപോട്ിച്ചു പ്ലോററുകെോമിലിട്ടു. അവികട കൂ്ോരമോയി, െല്ലുമോല
െൾ. റൗഡിെേോയ മോതുപ്പിള്ളയം കുഞ്ചുപ്പിള്ളയം കവദിയിൽ െയറി 
ബഹേമുണ്ോക്ി. അതറ് വലിയ അടിപിടിയിൽ െലോശിച്ചു. 

െല്ലുമോല േമരം ചരിത്രത്ികന് ഭോഗമോണറ്. കഗോപോലദോേറ് എന്ന 
കനതോവം അവര്ക്കുണ്ോയിരുന്നു. എന്നോൽ ആ കയോഗം േംഘര്ഷ
ഭരിതമോയതിനോൽ െല്ലുമോല കപോട്ികച്റിയോൻ അവര്ക്കു െഴിഞെി
രുന്നില്ല. എന്നോൽ പ്രതികരോധത്ികന് തധീക്ഷ്ണമോയ അഗ്ി ജ്വലിപ്പി
ക്ോൻ അവര്ക്ോയി21. ഹിന്ദുമതത്ികല ജോതി പധീഡനകത്ക്കുറിച്റ് 
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ഇ. മോധവൻ ഇപ്രെോരം എഴുതി: “ഹിന്ദുമത ജന്തുവികന് വോലോയി 
തൂങ്ങിക്ിടക്കുന്നതു കെോണ്റ്, ഈച്യോട്ടുന്ന അപമോനെരമോയ നില 
ഇനിയം അധഃകൃതര് എടുക്കുകമന്നു െരുകതണ്22” 

അടിയോേന്ോര് േ്ത്തുണ്ോക്ിയോലും ജോതിയകട നധീരോേിപ്പിടു
ത്ത്ിൽ നിന്നും കമോചനമില്ല. പണം അയോളുകട ജോതി വ്യവസ്യ്കറ് 
യോകതോരു മോററവം വരുത്തുന്നില്ല. ‘നിനക്തുമതി’23 എന്ന െഥയിൽ 
ശകേരൻ എന്ന മുൻപട്ോേക്ോരകന് ജധീവിതം ഈ േകന്ദശമോണറ് നൽകു
ന്നതറ്. പട്ോേത്ിൽ കചരുന്നതിനു മു്റ് ശകേരൻ നോട്ികല ക്ഷുരെനോ
യിരുന്നു. വധീടുെൾ കതോറും െയറി അയോൾ കജോലികചയ്തു. േമൂഹത്ി
കന് ഒററകപ്പടുത്ലും അ്ട്കനന്ന െേിയോക്ലും അയോൾക്കുമടുത്തു. 
തുടര്ന്നറ് കജോലി ഉകപക്ഷിച്റ് അയോൾ പട്ോേത്ിൽ കചര്ന്നു. ശകേരനും 
കുടുംബവം കഗോവിന്ദൻനോയകരന്ന ജന്ിയകട ആരേിതന്ോരോയിരുന്നു. 
അയോളുകട പറ്ിൽ കുടിൽ കെട്ിയോണറ് അവര് പോര്ത്ിരുന്നതറ്. 
പട്ോേജധീവിതം മതിയോക്ി തിരിച്ചുവന്ന അയോൾക്റ് ഒകരകയോരു 
കമോഹമോണറ് ഉണ്ോയിരുന്നതറ്. േ്വന്തമോയി ഒരു പിടിമണ്ണും അവികട 
ഒരു വധീടും കവണം. ഒരു ദിവേം അയോൾ വിനയപുരസ്രം ഇക്ോര്യം 
കഗോവിന്ദൻനോയകരോടറ് പറഞ്ഞു. കഗോവിന്ദൻനോയര് അനുകൂലമോയി 
മറുപടി നൽെി. പുത്രിക്ണ്ത്ിനടുത്തുള്ള പറമ്പു വിലയ്കറ് നൽെോ
കമന്നറ് അയോൾ പറഞ്ഞു. തകന് ജധീവിതോഭിലോഷം േോക്ഷോതറ്െരിക്കു
ന്നതിൽ ശകേരൻ ആഹ്ോദിച്ചു. അയോൾ തകന് സ്റെവശമുള്ള പണം 
ജന്ികയ ഏല്ിച്ചു. എന്നോൽ ആധോരകമഴുത്തു നടന്നില്ല. പല തവണ 
ഓര്മ്ിപ്പികച്കേിലും വിവിധ െോരണങ്ങൾ പറഞെറ് രജിക്രേഷൻ 
നധീട്ികക്ോണ്ടു കപോയി. അവേോനം ഒരു ദിവേം ആധോരം തയ്ോറോയ
തോയി ജന്ി പറഞ്ഞു. അലമോരയകട മുെേിൽ കവച്ിരിക്കുന്ന കപോതി 
അഴിച്ചു കനോക്ോൻ അയോൾ പറഞ്ഞു. ആഹ്ോദകത്ോകട കപോതി 
അഴിച്ചു കനോക്ിയകപ്പോൾ അതിൽ ആധോരമുണ്ോയിരുന്നില്ല. പെരം 
െത്ി, െല്ലറ്, ചധീര്പ്പറ് എന്നിവ. കഗോവിന്ദൻനോയര് പരിഹോേപൂര്വ്ം 
ശകേരകന കനോക്ി ചിരിച്ട്ഹേിച്ചു. 

“െടന്നുകപോടോ പുറത്റ്. നിനക്കു കവണ്കതകന്തന്നറ് എനിക്റിയോം. 
അതോണറ് കപോതിയിൽ െരുതിയിട്ടുള്ളതറ്.” ശകേരനറ് കദഷ്യം േഹി
ക്ോനോയില്ല. അയോൾ കപോതിയിൽ നിന്നും െത്രിെ മോത്രം െയ്ികലടു
ത്തു. പിന്നധീടറ് കഗോവിന്ദൻനോയരുകട കമൽ ചോടിവധീണു. കഗോവിന്ദൻനോ
യര് വോവിട്ടു െരഞ്ഞു. മരണപരോ്രമകത്ോകട സ്റെെോലുെേിട്ടിച്ചു. 
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അ്ട്ൻ കചകയ്ണ്തറ് ക്ഷുരെവൃത്ിയോണറ് അതോണറ് ജോതി 
വ്യവസ് പറയന്നതറ്24. ഈ ജോതിേത്യം ശകേരകന ഓര്മ്ിപ്പി
ക്കുെയോണറ് ജന്ി കചയ്യുന്നതറ്. എന്നോൽ വഞ്ചിക്കപ്പട് െധീഴോേകന് 
പ്രതികരോധം ജന്ികയ സ്തബ്ധനോക്ി. തോൻ വര്ഷങ്ങകേോേം അധ്വോനി
ച്ചുണ്ോക്ിയ േ്ത്റ് തട്ികയടുത് ജന്ികയോടറ് ക്ഷമിക്ോൻ അയോ
ൾക്ോകുമോയിരുന്നില്ല. ശകേരനു മു്ിൽ പര്രോഗത ജോതി യക്ി 
ഇല്ലോതോയി. തകന് േ്ത്തും അഭിമോനവം നശിപ്പിച് ജന്ികക്
തിരോയ കരോഷം അയോേിൽ നിറഞ്ഞു. വേകരക്ോലമോയി മനസ്ിൽ 
അടിഞ്ഞു കൂടിയ പ്രതികഷധോഗ്ിയോണറ് ശോരധീരിെമോയി ജന്ികയ 
ആ്രമിക്കുന്നതികലക്റ് അയോകേ എത്ിച്തറ്. 

‘മോറി വരുന്ന െോലം’25 എന്ന െഥയിൽ വിദ്യോഭ്യോേം കനടിയ 
ഒരു അടിയോൻ കചക്ൻ ജന്ിയകട അഹന്തകയ കചോദ്യം കചയ്യുന്നതറ് 
നമുക്റ് െോണോം. െണ്ോരി കുറു് ദ്തിെളുകട മെനോണറ് െണ്ണ
പ്പൻ. അവൻ പത്ോം്ോേറ് പോേോയിട്ടുണ്റ്. യജമോനകന് നൂറു പറ 
െണ്ത്ിൽ അന്നറ് കജോലിക്ോയി െണ്ോരിക്റ് ആകരയം െിട്ിയില്ല. 
അതുകെോണ്റ് അയോൾ തകന് മെകനയം കൂട്ി പോടകത്ക്ിറിങ്ങി. ഉച്
യോയകപ്പോൾ യജമോനൻ കുടവയറുമോയി പണി െോണോകനത്ി. കുറച്ചു 
കനരം െഴിഞെറ് അയോൾ തിരിച്ചുകപോയി. പണിെഴിഞെ കശഷം കൂലി 
വോങ്ങോനോയി കചന്ന െണ്ോരികയ ജന്ി െഠിനമോയി അധികക്ഷപി
ച്ചു. അധിെം കപകര കജോലിക്ോയി ഇറക്ോത്തികനകച്ോല്ലി ചധീത് 
വിേിച്ചു. കരോഷം പൂണ് അയോൾ െണ്ോരികയ തല്ലോനോയി മുകന്നോട്ടു 
വന്നു. ഈ േമയം െണ്ണപ്പൻ മു്ിൽ െയറി പറഞ്ഞു: 

“െിേക്ോകര െണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനറ് അധിെം കൂലികയോന്നുമില്ല. 
കൂടുതലോകേ പണിക്ിറക്ണകമകേിൽ അകന്വഷിച്ചു കെോണ്ടുവന്നിറ
ക്ണം. ഞങ്ങൾക്റ് ഇന്നു െിേച്തികന് കൂലി െിട്ിയോൽ മതി.” 

ജന്ി ആകെ തെര്ന്നുകപോയി. അന്നുവകര ആരും ഇത്രകമോരു 
േോഹേത്ിനു മുതിര്ന്നിരുന്നില്ല. “എടോ കപലയോടി, നികന്ന 
ഞോൻ...............” 

െണ്ണപ്പകന് തൂ്ോ ഉയര്ന്നു. അതറ് അയോളുകട തലയിൽ ഏതു 
നിമിഷവം പതിക്ോം. ജന്ിക്റ് അപെടം കബോധ്യകപ്പട്ടു. അയോൾ 
കപകട്ന്നു പിന്ോറി മോനംെോത്തു. കവലക്കൂലി വോങ്ങി പ്രമുഖകന് 
പടിക്കു പുറത്തു െടന്നകപ്പോൾ െണ്ോരിക്കു കതോന്നി. തോൻ ശ്വേിക്കു
ന്ന വോയവിനറ് എകന്തോ ഒരു പ്രകത്യെതയകണ്ന്നറ്26. 



145മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

അധഃസ്ിതകന് കചറുത്തു നില്റ് എല്ലോകയ്ോഴും ജന്ിയകട അടിച്
മര്ത്ലികനതിരോയി മോത്രമല്ല, മററു േോമൂഹിെ വിപത്തുെൾകക് 
തികരയമുണ്ോയിരുന്നു. ‘ആറ്ൻ മെോ ചധീകമനി’27 എന്ന െഥയിൽ 
അന്ധവിശ്വോേങ്ങൾകക്തികരയള്ള ശക്മോയ പ്രതികരോധം നമുക്കു 
െോണോനോകും. കെോച്ചുെറു്ിയകട ഭര്ത്ോവറ് കതവൻ മരണകപ്പട്ടു. കുറ
ച്ചുെോലം മോത്രകമ അവര് ഒന്നിച്ചു ജധീവിച്ചുള്ളൂ. അവകേ പലരും കമോഹിച്
തോണറ്. എന്നോൽ കതവകനയോണറ് അവൾ ഭര്ത്ോവോയി േ്വധീെരിച്തറ്. 
കതവകന് മരണകശഷം അവകേ വിവോഹം കചയ്ോൻ വകള്ളോൻ പല 
തവണ േമധീപിച്ചു. എന്നോൽ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മോറി. െറു്ി രോത്രിയിൽ 
കതവകന പലതവണ േ്വപ്നം െണ്ടു. അയോളുകട ആത്ോവിനു കമോക്ഷം 
െിട്ോത്തുകെോണ്ോണറ് േ്വപ്നത്ിൽ കതവൻ വരുന്നകതന്നറ് അവൾ 
ഉറപ്പിച്ചു. അതികന് കപോരുേറിയോൻ മരിച് ആകേ കവേിച്ത്തുകെോണ്ടു 
വരോൻ പററികയോരോകേ െിട്ടുന്നതിനോയി അവൾ െോരണവരോയ അയ്
പ്പൻ വോപ്പകന് ഉപകദശം കതടി. അയോളുകട നിര്കദ്ശപ്രെോരം അവൾ 
പൂതകകേരി ചരതൻ മന്ത്രവോദികയ േമധീപിച്ചു. 

ഇതറിഞെ വകള്ളോൻ പറഞ്ഞു: “മന്ത്രവോദം കെോണ്റ് മരിച്വൻ 
ജധീവിച്തോയി ഇന്നു വകര കെട്ിട്ില്ല28.” അതു തകന് വിശ്വോേമോ
കണന്നും കതററിയോൽ അവരുകട കൂകട കൂടോം എന്നും െറു്ി മറുപടി 
നൽെി. 

ചരതൻ മന്ത്രവോദി പോട്ടുപോടോൻ തുടങ്ങി. അതികന് അവേോനം 
ചൂരൽവടി എടുത്റ് െറു്ികയ േമധീപിച്ചു. അവളുകട മുടികൂട്ിപ്പിടി
ച് കശഷം തധീകെോണ്റ് അയോൾ കനററി മുതൽ കപോക്ിൾ വകര 
തകലോടോൻ തുടങ്ങി. ആ േമയം അവികടകയത്ിയ വകള്ളോൻ മന്ത്ര
വോദികയ ആഞെടിച്ചു. അകബോധോവസ്യിൽ കവച്ചുവധീഴുന്ന െറു്ികയ 
അയോൾ തോങ്ങി. അയോൾ മന്ത്രവോദിയകട മുടിപിടിച്ചു വലിച്ചു. അതു 
പറിഞ്ഞു കപോന്നു. മന്ത്രവോദിയകട സ്ോനത്റ് വസൂരി പിടിച്ചു ചത്തു 
കപോകയന്നറ് ഏവരും ധരിച്ിരുന്ന െണ്കകേോരൻ. 

ഒരു മന്ത്രവോദികയ കചോദ്യംകചയ്യുന്നതറ് അക്ോലത്റ് അചിന്ത്യമോ
യിരുന്നു. അധഃസ്ിതരുകട അന്ധവിശ്വോേകത് കചോദ്യംകചയ്യുന്ന 
വ്യത്യസ്തമോയ െഥയോണറ് ‘ആറ്ൻ മെോ ചധീ കമനി’ െധീഴടങ്ങോൻ മോത്രമ
ല്ല, വിശ്വോേകത്കപ്പോലും കചോദ്യം കചയ്ോൻ അധഃസ്ിതനോകുകമന്നറ് 
ഈ െഥയിലൂകട വടുതല െോണിച്ചു തരുന്നു. 

അധഃസ്ിതൻ ഏതു സ്ോനകത്ത്ിയോലും അതറ് ഒരിക്ലും 
അംഗധീെരിച്ചു കെോടുക്കുന്നതിനറ് ഉപരിജോതിക്ോര് തയ്ോറല്ലോയിരുന്നു. 
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പിന്നോക് ജോതിക്ോരനോയ കഡോ. പല്വികന് അനുഭവം കരഖകപ്പടു
ത്കപ്പട്ിട്ടുണ്റ്. അകദ്ഹത്ിനു തിരുവിതോംകൂറിലും കെോച്ിയിലും 
ഗവ.കജോലി നൽെോൻ തയ്ോറോെോത്തിനോൽ കെരേംതകന്ന വിട്ടു 
കപോകെണ്ി വന്നു. ഇനി കജോലി നൽെിയോൽ തകന്ന എങ്ങകന
യോയിരിക്കും അവകരകപ്പോലുള്ളവകരോടുള്ള കപരുമോററം എന്നറ് ‘പ്ര
േിഡണ്ികന് േന്ദര്ശനം’29 എന്ന െഥ വ്യക്മോക്കുന്നു. പ്രേിഡ
ണ്റ് ഒരു ദിവേം ഡികസ്പൻേറി േന്ദര്ശിച്ചു. പുലയനോയ കഡോക്ടര് 
രോജനോണറ് അവികട ചിെിത്സ നടത്തുന്നതറ്. പ്രേിഡണ്ടും കൂട്ോേിെ
ളും അവികട കചന്നകപ്പോൾ ചോയകെോണ്ടുവരോൻ കഡോക്ടര് പറഞ്ഞു. 
ചോയ കവകണ്ന്നു പറഞെ അവര് മദ്യം െഴിക്കുവോൻ തുടങ്ങി. കഡോക്ടര് 
അതികന എതിര്ത്തു. 

“എടോ നധീകയോന്നും അത്ര വലുതോെണ്”. 

ഇരിപ്പിടത്ിൽ നിന്നും എഴുകന്നററു കെോണ്ടു പ്രേിഡണ്റ് ആക്രോ
ശിച്ചു. കഡോക്ടര് തല കുനിച്ില്ല. േധീററിൽ നിന്നും എഴുകന്നററുകെോണ്റ് 
കുലുക്മില്ലോകത പറഞ്ഞു: 

“എടോ വോടോ എന്നു വിേിക്ോൻ കെോതിയകണ്കേിൽ വധീട്ിൽകച്ന്നു 
കവലക്ോകര വിേിച്ോൽ മതി.” 

“എത്രയോയോലും നധീകയോരു പുലയനകല്ല?” 
“ഒരു േംശയവം കവണ്. എകന് പൂര്വ്ിെര് മോര്ഗം കൂടോതിരുന്നതറ് 

എകന് കുററമല്ല.” ഈ മറുപടി പ്രഥമനറ് ശിരേിൽ െിട്ിയ അടിയോയി 
മോറി. അടികയററ േര്പ്പകത്കപ്പോകല അയോൾ പുേഞ്ഞു. കഡോക്ടകറ
കേികലന്തറ്? ജോതിയിൽ പുലയനകല്ല? പ്രഥമകനോടറ് അങ്ങകനകയോകക് 
കപരുമോറോകമോ എന്നോയിരുന്നു അവരുകട നിലപോടറ്30. ഇത്രകമോരു 
പ്രതിെരണം ഒരിക്ലും അവര് പ്രതധീക്ഷിച്ിരുന്നില്ല. അധഃസ്ിതകന് 
പ്രതികഷധത്ികന് ശക്ി ജോതികമലോേന്ോര് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. 

അടിയോേന്ോരുകട കമലുള്ള പൂര്ണ്ണോവെോശം സ്തധീെളുകട കനകരയള്ള 
അതി്രമങ്ങേോയം മോറിയിട്ടുകണ്ന്നതറ് ചരിത്രകരഖെൾ േോക്ഷ്യകപ്പടു
ത്തുന്നു. ഈ അനുഭവങ്ങൾ െഥോരൂപത്ിൽ വടുതല അവതരിപ്പിക്കു
ന്നുണ്റ്. െടന്നുെയററങ്ങൾകക്തികരയള്ള പ്രതികരോധമോയോണറ് ഈ 
െഥെകേ വോയനക്ോര്ക്റ് െോണോൻ െഴിയന്നതറ്. 

‘രണ്ടുതലമുറ’31 എന്ന െഥ അനധീതികക്തിരോയള്ള സ്തധീയകട പ്രതി
കഷധത്ികന്യം പ്രതികരോധത്ികന്യം ചിത്രമോണറ് വോയനക്ോര്ക്റ് 
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നൽകുന്നതറ്. മോത്തു തമ്പ്രോകന് പ്രധോന പണിക്ോരനോയിരുന്നു 
ചോത്ൻ. അയോൾ െോേി എന്ന കപണ്ണികന കവട്ടു. മോത്തു തമ്പ്രോകന് 
മരണകശഷം അടിയോന്ോരുകട പല ആനുകൂല്യങ്ങളും മെൻ വര്ക്ി 
െവര്കന്നടുത്തു. ആയിടയ്കോണറ് ചോത്ൻ പനിപിടിച്ചു മരിക്കുന്നതറ്. 
ചോത്കന് മരണകശഷം ഭോര്യ െോേിയം മെൾ നധീലിയം മോത്രമോയി 
കുടിലിൽ. വര്ക്ികയന്ന ജന്ി നധീലികയ തുടര്ച്യോയി ശല്യംകചയ്തു 
തുടങ്ങി. നധീലി അതികന ശക്ിയോയി പ്രതികരോധിച്ചു. അവൾ ഒരു 
തരത്ിലും വഴങ്ങോൻ തയ്ോറല്ലോയിരുന്നു. ഒരു ദിവേം വര്ക്ിയകട 
െോര്യസ്ൻ അവരുകട കുടിലിൽ കചന്നു. അതു കപോേിച്ചുെേഞെറ് 
പുതിയ കെട്ിടം പണിയോൻ വര്ക്ി തധീരുമോനിച് വിവരം അറിയിച്ചു. 
അതിനു നധീലിയകട മറുപടി ഇങ്ങകനയോയിരുന്നു: 

“ആരോണിപ്പ കുടിയിറക്ോൻ  വകന്തക്ണതറ്? എങ്ങ ഇന്നോ ഇന്നകലോ 
ഇകങ്ങോട്റ് ഓടി വന്നതും കമകച്ല്ല. എങ്ങട െോര്കന്നോരു െോലം കതോകട് 
ഈ കുടി ഇവികട ഇരിക്ണതോണറ്. എങ്ങകട െോര്കന്നോരറ് മല കവട്ി 
കനലമോക്ിത്ധീര്ന്നപ്പം അതിനറ് ഓകത്ോകരോണ്ോയി. നിങ്ങ കചന്നറ് 
ആ തമ്പ്രോനിട്പ്പറകഞ്ചോരറ് ഇപ്പ എറങ്ങിത്രോൻ മനത്ികല്ലന്നറ്....” 

അന്നു സ്റവകുകന്നരം വര്ക്ി തകന്ന കനരിട്റ് കുടിലികന് മുററകത്
ത്ി അവകര അധികക്ഷപിച്ചു. അയോൾ ചോകക്ോകച്ട്കനോടറ് കുടിലു 
കപോേിക്ോൻ ആജ്ോപിച്ചു. 

“സൂക്ഷിച്ചു കവകണ....... ” നധീലി മുന്നറിയിപ്പു നൽെി. ചോകക്ോകച്
ട്ൻ ഭധീതിയം വ്യേനവം നിമിത്ം മുകന്നോട്ടുകവച് െോൽ പുറകെോട്ടു 
വലിച്ചു. വര്ക്ി അയോകേ മോററി േ്വയം മുക്ോട്ടു െയറി. “നിങ്ങ 
െോലന ഏനിപ്പക്ോണിച്ചു തകന്നക്ോടോ.” 

െയ്ിൽക്ിട്ിയ ഒരരിവോളുമോയി നധീലി വര്ക്ിയകട മു്ിൽ ചോടി 
വധീണു.” “... ... അയ്ോണ് കമോകേ ചതിച്ല്ലോടി...”32 െോേി വോവിട്ടു 
നിലവിേിച്ചു. 

േ്വന്തം മോനത്ിനു വിലപറഞെ ജന്ിയകട മു്ിൽ െധീഴടങ്ങോ
ത് സ്തധീത്വത്ികന് പ്രതികരോധം നമുക്റ് ഈ െഥയിൽ െോണോൻ 
െഴിയന്നു. വര്ഗപ്രത്യയശോസ്തം േ്വോനുഭോവത്ിൽ നിന്നും െോര്യസ്
കന് മുഖത്തു കനോക്ിപ്പറയോൻ പ്രോപ്തയോയ ഒരു അധഃസ്ിത സ്തധീകയ
യോണറ് നധീലികയന്ന െഥോപോത്രത്ിലൂകട വടുതല നമുക്കു െോണിച്ചു 
തരുന്നതറ്. എത്രകയത്ര സ്തധീെൾ ഭധീഷണിെൾക്കു മു്ിൽ െധീഴടങ്ങിയിട്ടു
ണ്ോെണം! എന്നോൽ സ്തധീയകട മുഴുവൻ െരുത്തും ആവോഹിച്ിരിക്കുന്ന 
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ഈ െഥ അധഃസ്ിതകന് പ്രതികരോധത്ികന് പുതിയ കപോര്മുഖം 
തുറക്കുന്നതറ് നമുക്കു െോണോനോകും. സ്തധീയകട മോനത്ിനു വിലപറയ
ന്ന േവര്ണ്ണ കതോന്നിവോേങ്ങൾക്റ് ശക്മോയ മറുപടി നൽകുന്ന 
മകററോരു െഥയോണറ് ‘റികഹഴറ് േൽ’33. 

തുടുത് മുഖവം തുടിക്കുന്ന മോറിടവമോയി വടക്കുനിന്നും നടന്നു 
വരുന്ന കെോച്ചു കപണ്ണികന െണ് കുട്പ്പകന് ശരധീരത്ിനു തധീപ്പിടിച്ചു. 

എകന്തോരഴെറ്! എകന്തോരു വിെോകരോകത്ജെത്വം! അയോൾ 
തകന്നത്കന്ന മറന്നു. േമയം നട്ടുച്യോണറ്. അവികടങ്ങും ആരുമില്ല. 
അവകേോടറ് ഒന്നു േംേോരിക്ണകമകന്ന അയോൾക്കുണ്ോയിരുന്നു
ള്ളൂ. എന്നോൽ അവൾ അടുത്തു വന്നകപ്പോൾ ഒന്നും കചോദിക്ോൻ 
കതോന്നിയില്ല. േ്വയം മറന്നതുകപോകല അയോകേോരു ലഹരിയിലോയി. 
എന്തോണു കചയ്കതന്നു ഓര്മ്ിച്ില്ല. അവളുകട സ്റെ െരണത്തു 
പതിച്കപ്പോൾ മോത്രമോണറ് കബോധം കനകരവധീണതറ്. മുഴുവൻ െരുത്തും 
ആവോഹിച്റ് അയോളുകട െരണത്റ് ആഞെടിക്കുെ മോത്രമല്ല അവൾ 
കചയ്തറ്, കതോള്ള തുറന്നറ് ഉറകക് നിലവിേിക്കുെയം കചയ്തു. അവളുകട 
ജംബറികന് മുൻഭോഗം െധീറിയിരുന്നു. സ്റെത്ണ്യിൽ നിന്നും കചോര 
കപോടിയന്നുണ്ോയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവര് ഈററപ്പുലികയകപ്പോകല 
കചറുത്തു നിൽക്കുെയോയിരുന്നു. പരേ്യമോയി തകന്ന അപമോനിച് 
ഒരോകേ െധീഴോേസ്തധീ എങ്ങകനയോണറ് പ്രതികരോധിച്കതന്നറ് ഈ െഥയി
ൽനിന്നും വ്യക്മോണറ്. പര്രോഗതമോയി അധമകബോധത്ിൽ 
ആഴ്നറ് വിധികയപ്പഴിച്റ് െഴിയോകത പ്രതികഷധത്ികന് തധീജ്വോലെൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന െഥോപോത്രകത്യോണറ് വടുതല ‘റികഹഴറ് േൽ’ എന്ന 
െഥയിലൂകട വോയനക്ോരുകട മു്ിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. 

മനയ്കകല െോര്യസ്നറ് അടിയോത്ിയോയ തേരികയ െണ്കപ്പോൾ 
അഭിനികവശം അടക്ോനോയില്ല. അവൾ തമ്പുരോകന് േ്വത്ോണറ്; 
അതുകെോണ്ടു തകന്ന അവൾ െോര്യസ്നും അവെോശകപ്പട്തോണറ്. 
എന്നോൽ അവൾ വഴങ്ങോൻ തയ്ോറോയില്ല. പ്രകെോപിതനോയ അയോൾ 
അവളുകട െയ്ിൽ െയറിപ്പിടിച്ചു. േര്ശക്ിയകമടുത്റ് അവൾ 
കുതറി മോറോൻ രേമിച്ചു. ഈ േമയത്ോണറ് അവളുകട ഭര്ത്ോവറ് 
തിരുമങ്ങോടൻ അവികട എത്ികച്ര്ന്നതറ്. അയോൾ കവല െഴിഞ്ഞു 
വരിെയോണറ്. ഈ അതി്രമം െണ്റ് അയോളുകട കചോരതിേച്ചു. തോൻ 
അടിയോനോകണന്നും അ്രമി തകന് െോര്യസ്നോകണന്നുമുള്ള െോര്യം 
അയോൾ മറന്നുകപോയി. ഈ പ്രതികരോധത്ികന് െഥ പറയന്നതറ് 
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‘പുറത്റിയിക്ോനോവോത് ദഃഖം’34 ആണറ്. എന്നോൽ ഇവിടം കെോണ്ടു 
െഥ അവേോനിക്കുന്നില്ല. അടികെോണ്റ് പ്രോണനും കെോകണ്ോടിയ 
െോര്യസ്ൻ പെരം വധീട്ോൻ െോത്ിരുന്നു. 

സ്റവകുകന്നരം െോര്യസ്ൻ എല്ലോം മറന്നതുകപോകല കപരുമോറി. 
രോത്രിയിൽ തൂ്ിക്ൽ കചന്നറ് പലെകയടുത്തു തിരിച്ചു കപോരണകമ
ന്നറ് തിരുമങ്ങോടകനോടറ് അയോൾ ആവശ്യകപ്പട്ടു. രോവികല കപോകര എന്നു 
കചോദിച്തിനറ് രോത്രി തകന്ന കചയ്ണകമന്നോണറ് നിര്കദ്ശിച്തറ്. െോര്യ
സ്ൻ പെകപോക്കുകമന്നറ് തിരുമങ്ങോടനറ് ഉള്ളിൽ കതോന്നിയിരുന്നു. 
അതുകെോണ്ടു തകന്ന അയോൾ രേദ്ോലുവോയിരുന്നു. തൂ്ികന് പലെ 
ഉയര്ത്തുന്ന േമയത്റ് െോര്യസ്ൻ ഒരു െത്ികയടുത്റ് തിരുമങ്ങോടകന 
കുത്ി. ഈ േമയത്റ് അയോൾക്റ് പ്രതികരോധിക്ോനോവികല്ലന്നറ് െോര്യ
സ്നറ് അറിയോമോയിരുന്നു. െരുതിയിരുന്ന തിരുമങ്ങോടൻ അയോളുകട 
സ്റെക്കു െടന്നുപിടിക്കുെയം ആഞ്ഞു വലിക്കുെയം കചയ്തു. കവള്ളത്ി
കന് കുകത്ോഴുക്ികലക്റ് തല കുത്ി വധീണ അയോൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. 

വടുതലയകട െഥെേികലല്ലോം െോണുന്നതറ്, േര്വ്കമഖലെ
േിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതരോയ അധഃസ്ിതരുകട ജധീവിതമോണറ്. 
അധിെോരവം േ്ത്തും െയ്ോേിയിരുന്ന ഉപരിവര്ഗത്ികന് അടി
ച്മര്ത്ലുെൾ നൂററോണ്ടുെേോയി അനുഭവിച്ചു വന്നവരോയിരുന്നു അടി
മെകേന്ന കപോതുനോമത്ിൽ അറിയകപ്പട്ിരുന്ന അടിയോേജോതി
ക്ോര്. ജന്ി-നോടുവോഴി കൂട്ടുകെട്റ് ഇവരുകട ജധീവിതം ദസ്ഹമോക്ി. 
ഭൂമികയോകടോപ്പം വോങ്ങോനും വിൽക്ോനും െഴിയന്ന കവറും ഉപെ
രണങ്ങേോയി മോത്രം അവര് ഇവികട ജധീവിച്ചു. ഇതറ് മധ്യെോലഘട്
ത്ികല മോത്രം െോര്യമല്ല, ആധുനിെെോലത്തും കെരേത്ിൽ െധീഴോേര് 
ഇകത ജധീവിതം നയിച്വരോയിരുന്നു. േ്ത്റ്, വിദ്യോഭ്യോേം, കുല
കത്ോഴിലിനുമപ്പുറത്റ് പുതിയ കതോഴിലിൽ ഏര്കപ്പടൽ എന്നിവകയ
ല്ലോം അധഃസ്ിതനു നിഷിദ്മോയിരുന്നു. അസുഖം വന്നോൽ കപോലും 
അവര്ക്റ് കജോലിയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്ോൻ െഴിയമോയിരുന്നി
ല്ല. സ്തധീെളുകട െോര്യം ഇതിലും ദരിതപൂര്ണ്ണമോയിരുന്നു. െഠിനോധ്വോന
ത്ിനു പുറകമ തങ്ങളുകട അഭിമോനവം ജന്ിക്കു മു്ിൽ േമര്പ്പികക്
ണ് ഗതികെടിലോയിരുന്നു സ്തധീെൾ. ഇവകയല്ലോം കെരേത്ികല ചരി
ത്രകരഖെേിൽ അടയോേകപ്പടുത്കപ്പട്വയോണറ്. ചരിത്രവസ്തുതെകേ 
െഥോരൂപത്ിൽ അനുഭവതധീവ്രതകയോകട അവതരിപ്പിക്കുക്ോൾ 
അവയ്കറ് തധീക്ഷ്ണത കൂടുന്നു. ഇത്രത്ിലുള്ള െഥെേോണറ് ടി.കെ.േി 
വടുതലകയ മററു െഥോെോരന്ോരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനോക്കുന്നതറ്. 
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േ്വന്തം അനുഭവങ്ങേിൽ നിന്നുകെോണ്റ് രചിക്കപ്പടുക്ോൾ അവയകട 
തധീവ്രത പികന്നയം വര്ധമോനമോകുന്നു. അതുകെോണ്ടുതകന്ന ഏകതോരു 
ചരിത്രവിദ്യോര്ത്ഥിയ്ക്കും ജോതിബന്ധങ്ങകേക്കുറിച്റ് പഠനം നടത്തുന്ന
തിനറ് അനുകയോജ്യമോയ പോഠങ്ങേോണറ് വടുതലയകട മിക്െഥെളും. 
െോരണം അവയ്കറ് ചരിത്രത്ികന് പശ്ോത്ലമുണ്റ്.
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സസ്തണ്ത്യുരട ശചയാദന

അധിെോരത്ികനതികര സ്തധീ ഉയര്ത്തുന്ന പ്രതികരോധമോണറ് 
‘ആരോച്ോര്’ എന്ന കനോവൽ. മോധ്യമ പ്രവര്ത്നകത്—ദൃശ്യമോധ്യമ
കത് തുറന്നു െോട്ടുന്ന ഒരു കനോവൽ കൂടിയോണറ് ഇതറ്. കെോേനിവതറ്കൃത 
ഇന്ത്യയകട േിരോകെന്ദമോയിരുന്ന കെോൽക്ത്കയ പശ്ോത്ലമോയി 
േ്വധീെരിച്ചുകെോണ്റ് ബംഗോേി ജധീവിതകത്യം േംസ്ോരകത്യം അടി
സ്ോനമോക്ി പുരുഷകെന്ദധീകൃതമോയ അധിെോരഘടനകയ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന 
ഊര്ജപ്രവോഹമോയി ഈ കനോവൽ മോറുന്നു. 

അധിെോരവ്യവസ് എക്ോലവം പുരുഷകനോപ്പം നിലനിന്നുകെോണ്റ് 
േമൂഹത്ിൽ ശക്മോയ വികവചനം സൃഷ്ടിച്ിരുന്നു. ഇതികന െശക്ി
കയറികഞെകേിൽ മോത്രകമ േമത്വകത് േമൂഹത്ിൽ പ്രതിഷ്ിക്ോനോ
വെയള്ളൂ എന്നും ഈ കനോവൽ േോക്ഷ്യകപ്പടുത്തുന്നു. 

എക്ോലവം വധീടികന് അെത്േങ്ങേിൽ വ്യോപരിക്കുന്ന സ്തധീയ്കറ് ചരി
ത്രത്ികന്, േംസ്ോരത്ികന് പുറംതിണ്ണെേിലോണറ് സ്ോനം നൽെി
യിരിക്കുന്നതറ്. തകന് സുഖകലോലുപതയ്ക്കുള്ള ഉപോധിയോകയോ ഉപെരണ
മോകയോ മോത്രമോണറ് പുരുഷൻ എക്ോലവം അവകേ െണ്ിരുന്നതറ്. പുരു
ഷകെന്ദധീകൃതമോയ ഒരു കലോെത്റ് അവളുകട കമധകയ്കോ, മനസ്ികനോ, 
വ്യക്ിത്വത്ികനോ, ശരധീരത്ികനോ പ്രേക്ികയയികല്ലന്നറ്, അവൾ 
അധിെോരത്ിനറ് െധീകഴ്പട്റ് ഇരികക്ണ്വേോകണന്നറ് േമൂഹം െരുതുന്നു. 
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അധിെോരം എന്നും പുരുഷനിൽ കെന്ദധീെരികക്ണ് ഒന്നോകണന്നും സ്തധീ
യ്കറ് അതികന് പിന്നോമ്പുറങ്ങേിൽ മോത്രമോണറ് സ്ോനകമന്നും പുരുഷകെ
ന്ദിത േമൂഹം െരുതുന്നു. 

ഏതു െോലഘട്ത്ിലും കുടുംബത്ിലും േമൂഹത്ിലും കതോഴിൽ 
കമഖലയിലും പുരുഷകന് അധിെോര പ്രമത്തയ്ക്കു െധീഴിൽ സ്തധീെൾ 
കഞരിഞെമരുെയോണറ് കചയ്യുന്നതറ്. ഇതികന കവല്ലുവിേിക്കുെയോണറ് 
‘ആരോച്ോരി’കല നോയിെയോയ കചതനോഗൃദ്ോമല്ലിെറ്. േമത്വത്ി
നും നധീതിക്കും കവണ്ിയള്ള നിരന്തരമോയ കപോരോട്മോണറ് കചതന 
നടത്തുന്നതറ്. സ്തധീയോയികപ്പോയതികന് കപരിൽ അടിച്മര്ത്കപ്പ
ടുെയം പോര്ശ്വവതറ്െരിക്കുെയം കചയ്യുന്നതിനറ് എതികരയള്ള 
പ്രതികഷധം കൂടിയോണറ് കചതനയിലൂകട ബഹിര്ഗമിക്കുന്നതറ്. ഭരണ
ഘടന േത്രധീക്കും പുരുഷനും തുല്യോവെോശം വിഭോവന കചയ്യുക്ോൾ 
കപോലും പലകപ്പോഴും സ്തധീ കനരികടണ്ിവരുന്നതറ് അേമത്വങ്ങളും വികവ
ചനങ്ങളും മോത്രമോണറ് സ്തധീക്റ് േ്വതന്ത്രമോയ അസ്തിത്വത്ികനോ അന്ത
സ്ികനോ അവെോശമില്ല എന്ന േോമൂഹ്യവ്യവസ്യകട അലിഖിതമോയ 
നിയമങ്ങകേ തച്ചുടയ്കോൻ കചതനക്കു േോധിക്കുന്നു. സ്തധീയകട ഉൾക്രു
ത്റ്, അതറ് അവൾക്റ് ജനിതെമോയി ലഭിക്കുന്നതോകണകേിൽകപോലും, 
നിശിതവം തധീക്ഷ്ണവമോയ ജധീവിതേന്ദര്ഭങ്ങൾ അനുഭവകവദ്യമോകുക്ോ
ഴോണറ് പ്രെടമോകുന്നതറ്.

വര്ത്മോനത്ിൽ നിന്നറ് ചരിത്രത്ികലയ്ക്കും സ്മൃതിയികലക്കും 
േംസ്ോരത്ികന് ഏടുെേികലക്കും െകണ്ണോടിക്കുെയം ആവിഷ്രി
ക്കുെയം കചയ്യുന്ന ആഖ്യോനതന്ത്രമോണറ് ഇതിൽ കെ.ആര്. മധീര 
സ്റെകക്ോള്ളുന്നതറ്.

കെോര്ത്റ് എകസ്ററ്റ് എന്നറിയകപ്പടുന്ന മോധ്യമങ്ങൾ േോധോരണ
ക്ോരും നിരോലംബരുമോയ മനുഷ്യരുകട ജധീവിതത്ിൽ അടികച്ല്ിക്കു
ന്ന േംസ്ോരം ഇരട്മുഖങ്ങളുകടതോണറ്. േമൂഹകത്ോകടോ, നിസ്ഹോയ
രും പതിതരുമോയ േോധോരണ മനുഷ്യകരോകടോ യോകതോരു പ്രതിബദ്ത
യം െോണിക്ോത് മോധ്യമങ്ങളുകട െടന്നുെയറ്കത് ശക്മോയി പ്രതി
കരോധിക്കുന്നു ‘ആരോച്ോര്’ എന്ന കനോവൽ. കചതന എന്ന െഥോപോത്രം 
പുതിയ െോലഘട്ത്ികല മോധ്യമ േംസ്ോരത്ികന് കപോള്ളത്രങ്ങകേ 
വോര്ത്ോമൂല്യത്ിനുകവണ്ി ഏതറ്ംവകരയം കപോെോനുള്ള നവദൃശ്യമോ
ധ്യമങ്ങളുകട മോനേിെോവസ്കയയം ‘ആരോച്ോര്’ ആവിഷ്രിക്കുന്നു.
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േമത്വകത്ക്കുറിച്റ് ആകവശം കെോള്ളുക്ോഴും കതോഴിലിടങ്ങേി
ലും, കുടുംബങ്ങേിലും േമൂഹത്ിലും അദൃശ്യമോയ വിലക്കുെൾ കെോണ്റ് 
പുരുഷകന് അധിെോരപ്രമത്ത സ്തധീയ്ക്കു മുെേിൽ ആധിപത്യമുറപ്പി
ക്കുന്നു. മനുഷ്യബന്ധങ്ങേികല േകേധീര്ണ്ണതെളും അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
മോനേിെ വ്യോപോരങ്ങളും ആരോച്ോരിൽ പ്രെടമോണറ്. ചൂഷെനുമോത്രമ
ല്ല ചൂഷിതയ്ക്കും േോമൂഹിെവ്യവസ്യ്ക്കുകമൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്ോനോവ
കമന്നറ് കചതന െോട്ിത്രുന്നു.

െണിഭൂഷൺ ഗൃദ്ോ മല്ലിെറ് എന്ന തകന് പിതോവിനറ് ആരോച്ോരുകട 
കജോലി ഏകറ്ടുക്ോൻ പ്രോയം ഒരു തടസ്മോയകപ്പോൾ വിധി, തോല്ര്യമി
കല്ലകേിൽ കപോലും ഇഷ്ടദോനമോയി, കചതനയ്ക്കു നല്കുെയോയിരുന്നു ആരോ
ച്ോരുകട കജോലി. നന്ദരോജോക്ന്ോരുകട െോലംമുതൽ ്രിസ്തുവിനും 
420 കെോല്ലം പുറെികലക്റ് കവരുെളുള്ള ചോതുര്വര്ണ്ണ്യ വ്യവസ്കയ
ക്ോൾ പഴക്മുള്ള കുടുംബപോര്ര്യമോണറ് തങ്ങൾക്കുള്ളതറ് എന്നതിൽ 
അഭിമോനം കെോള്ളുന്നു െണിഭൂഷൺ ഗൃദ്ോ മല്ലിെറ്. 

അമ്യകട ഗര്ഭപോത്രത്ിൽ തകന്ന ഞരമ്പുെേോൽ കൂട്ികക്ട്ി 
െിടക്കുെയോയിരുന്ന കചതന ഭ്രൂണോവസ്യിൽ കപോലും ഉണ്ോക്ി
യതറ് ലക്ഷണകമോത് കുടുക്ോയിരുന്നുകവന്നറ് ‘ഥോക്കുമോ’ ഊറ്ം കെോള്ളു
ക്ോൾ, പോര്ര്യവം ആരോച്ോരുകട കജോലിയിൽ നിര്ണ്ണോയെമോയ 
ഒരു ഘടെമോണറ് എന്നറ് കനോവലിസ്ററ് ചൂണ്ിക്ോണിക്കുന്നു. 451 കപകര 
തൂക്ികലറ്ിയ ആരോച്ോരോണറ് തോകനന്നറ് െണിഭൂഷൻ ഗൃദ്ോ മല്ലിെറ് 
കൂകടകൂകട കെൾവിക്ോകര ഓര്മ്ിപ്പിക്കുെയം തകന് പൂര്വ്പിതോക്ന്ോ
രുകട ചരിത്രം തന്യത്വകത്ോകട ആവിഷ്രിക്കുെയം കചയ്യുന്നതിലൂകട 
ഏതു കെോടുകേോറ്ിലും ഉലയോത്, ഏതു പ്രതിേന്ധിെകേയം അതിജധീ
വിക്ോനോവന്ന മഹോകമരുവോണറ് തോകനന്നും തകന് കവരുെൾ മണ്ണിലോ
ഴ്ന്നു നില്ക്കുന്നവയോകണന്നും അയോൾ ഉറച്ചു വിശ്വേിക്കുന്നു.

ഗൃദ്ോ മല്ലിക്ികന് മെേോയ കചതനയ്കോെകട് അഞ്ചുവയസ്സു മുതൽ 
കുടുക്റ് ഒരു പ്രകലോഭനവം പലകപ്പോഴും പ്രതികരോധവമോയി മോറുന്നതും 
കനോവൽ െോണിച്ചു തരുന്നു. തകന് മോനത്ിനറ് വില പറയോൻ തുനിയന്ന 
മോരുതിപ്രേോദറ് യോദവിനുകമൽ െണ്ണിമകവട്ടുന്നതിനു മുക് കുടുക്കുണ്ോ
ക്ി വരണമോല്യം കപോകല അണിയിക്കുന്ന കചതനയകട പ്രവൃത്ി 
ആരോച്ോരുകട പോര്ര്യം െോത്തുസൂക്ഷിക്ോൻ പുരുഷനു മോത്രമല്ല 
സ്തധീക്കും േോധിക്കുകമന്നും പുരുഷനു െകണ്ടുക്ോവന്ന കലോെത്ിനപ്പു
റകത്ക്റ് നിരോലംബയം നിസ്ഹോയയം എന്നു മുദ് കുത്കപ്പട് സ്തധീയ്ക്കു 
കപോെോനോവകമന്നും കതേിയിക്കുന്നു.
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ആരോച്ോരുകട പ്രവൃ ത്ിയികലക്റ് പ്രകവശിക്കുന്നതിനു മുൻപു തകന്ന 
727 തരത്ിൽ ഒരു മനുഷ്യകന തൂക്ികലറ്ോകമന്നറ് കചതന മനസ്ി
ലോക്ിയിരുന്നു. പുരുഷന്ോര്ക്കു മോത്രമോയി േംവരണം കചയ്കപ്പ
ട്തറ് എന്നറ് മുദ്കുത്ിയ ഒരു കമഖലയികലക്റ്—ച്രവയൂഹത്ികലക്റ് 
ചുവടുെൾ കവയ്ക്കുന്ന സ്തധീെൾക്കുണ്ോവന്ന മോനേിെവം ശോരധീരിെവമോയ 
പരിണോമം കചതനയിലും പ്രെടമോണറ്. െോലങ്ങേോയള്ള സ്തധീെളുകട ചരി
ത്രപരവം രോഷ്ടധീയവമോയ അവസ്െകേ സ്റവെോരിെ ചരിത്രമോയി—
കചതന എന്ന കപൺകുട്ിയിൽനിന്നറ് ആദ്യകത് വനിതോ ആരോച്ോര് 
എന്ന പദവിയികലക്കുള്ള അവളുകട പരിണോമകത് സൂക്ഷ്മമോയം അവഗോ
ഹകത്ോടു കൂടിയം ഈ കനോവൽ അടയോേകപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

ഉത്രോധുനിെത സൃഷ്ടിക്കുന്നതറ് െക്ോേധീകൃത േമൂഹകത്യോണറ്. 
അവികട മൂല്യമുള്ളതറ് ഏതികനന്നും മൂല്യമില്ലോത്തറ് ഏതികനന്നുമു
ള്ള പ്രതിേന്ധിെൾ വര്ത്മോനെോലത്തുണ്റ്. എവികടയം െക്ോേ
വതറ്ക്രണം പുരുഷകെന്ദിതമോണറ്. അതറ് സ്തധീെൾക്കുകമൽ േംഘ
ര്ഷങ്ങളും പ്രതികരോധങ്ങളുമോണറ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതറ്. േഞ്ധീവറ് കുമോര് 
മിത്രയം ഈ െോലഘട്ത്ികന് പ്രതിനിധിയോണറ്. േമൂഹത്ികന് 
കെന്ദസ്ോനത്ിൽ നില്ക്കുക്ോഴും പലകപ്പോഴും ഭധീരുവോയി അയോൾ 
മോറുന്നുണ്റ്. േത്യം, നധീതി, യോഥോര്ത്ഥ്യം, തുടങ്ങിയ അടിസ്ോനശി
ലെകേ കപോലും കവല്ലുവിേിക്കുന്ന െക്ോേവ്യവസ്യകട പ്രതിനിധി 
കൂടിയോണറ് അയോൾ.

വര്ത്മോനയഗത്ിൽ ഏറ്വമധിെം വോര്ത്ോമൂല്യമുള്ളതികന 
ചൂകഴ്നടുക്ോനുള്ള ദൃശ്യമോധ്യമങ്ങളുകട ദരോര്ത്ിയം ഇവികട പ്രെടമോ
കുന്നു. േഹജധീവിയകട കവദനയം യോതനയം വിപണിമൂല്യത്ിൽ 
മോത്രം കനോക്ിക്ോണുന്ന പുതുെോലഘട് വോര്ത്ോേംസ്ോരത്ികന് 
യഥോര്ത്ഥ േ്വഭോവവം ധോര്മ്ിെമൂല്യങ്ങകേ ചവിട്ികമതിക്കുന്നതും 
കനോവലിൽ ആവിഷ്രിക്കുന്നു. വോര്ത്െൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനറ് ഏതറ് 
വേഞെ വഴിയം േ്വധീെരിക്ോൻ പുതുതലമുറ മോധ്യമങ്ങൾ മടിക്കുന്നി
ല്ല എന്നതും േത്യം, ധര്മ്ം, നധീതി തുടങ്ങിയ േോമൂഹിെ മൂല്യങ്ങകേ 
ഉയര്ത്ിപ്പിടികക്ണ്വര്തകന്ന അതിൽനിന്നറ് വ്യതിചലിക്കുന്നതും 
‘ആരോച്ോര്’ അടയോേകപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

േി.എൻ.ബി. എന്ന വോര്ത്ോ ചോനലികല േഞ്ധീവറ് കുമോര് 
മിത്രകയന്ന കജര്ണലിസ്റോണറ് ‘കചതന’ എന്ന സ്തധീ ആരോച്ോരുകട 
വോര്ത്ോമൂല്യം ആദ്യം െകണ്ത്തുന്നതറ്. എത്രകയോകക്യോയോലും 
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‘സ്തധീ’ സ്തധീ മോത്രമോകണന്നും ഒരു വധശിക്ഷ നിര്വ്ഹിക്കുവോൻ തക് 
മോനേിെകമോ, ശോരധീരിെകമോ ആയ ശക്ി അവൾക്ില്ല എന്ന ഭരണ
കൂടത്ികന് വോദകത് മുൻനിര്ത്ി, സ്തധീ േംവരണത്ികന് ഈ െോല
ഘട്ത്ിൽ സ്തധീയ്കറ് ‘ആരോച്ോര്’ കജോലി കചയ്ോനോകുകമോ എന്ന കചോദ്യം 
കചതനയ്ക്കു മുന്നികലക്കു മോത്രമല്ല, േമൂഹകത്ോകടോന്നോകെ കചോദി
ക്കുന്ന ഈ കജര്ണലിസ്ററ് െകണ്ടുക്കുന്നതറ് ഒരു വലിയ വോര്ത്ോ 
േോദ്്യതകയയോയിരുന്നു. 

യതധീന്ദനോഥറ് ബോനര്ജിയകട വധശിക്ഷ എന്തിനുകവണ്ിയോയിരു
ന്നു എന്നതിലല്ല കചതനകയന്ന സ്തധീ ആരോച്ോരോവന്നതികല വോര്ത്ോമൂ
ല്യത്ിനോണറ് േി.എൻ.ബി. എന്ന ചോനൽ ഊന്നൽ നല്കുന്നതറ്. േംഭവ
ങ്ങളുകട ഒരു പര്രയ്ക്കു കശഷം ഇന്ത്യയികല ആദ്യകത് ഔകദ്യോഗിെ 
വനിതോ ആരോച്ോരോയിമോറുന്ന കചതന അകതോടുകൂടി േമെോലിെ 
കടലിവിഷൻ ചോനലുെളുകട ഒരുപെരണമോയി മോറുന്നു. അതിനു 
നിമിത്മോകുന്നതോെകട് പുരുഷോധിപത്യത്ികന് പ്രതിരൂപങ്ങേോയ 
െണധീഭൂഷൺ ഗൃദ്ോ മല്ലിക്ികന്യം േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്രയകടയം 
ഇടകപടലുെൾ കൂടിയോയിരുന്നു. ഭരണകൂടത്ികന് ഉപെരണം മോത്രമോ
യിട്ല്ല തകന് പിതോവികന് അഭിലോഷങ്ങളുകട പൂര്ത്ധീെരണവം തന്നി
ലൂകടയോകണന്നറ് കചതന പല ഘട്ങ്ങേിലും തിരിച്റിയന്നുണ്റ്.

പുരുഷോധിപത്യത്ികന് പ്രതിരൂപമോയ േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്ര 
കചതനയ്ക്കു കനകര കേ്വഛേോധിപത്യകത്ോകടയള്ള ഒരു േമധീപനമോണറ് 
സ്റെകെോള്ളുന്നതറ്. പ്രണയകമന്ന മൂടുപടമണിഞെോൽ ഏകതോരു 
ഇന്ത്യൻ സ്തധീയകടയം ഉള്ളിലുള്ള മൃദലഭോവങ്ങകേ കതോട്ടുണര്ത്ോനോ
കുകമന്നും അതിലൂകട അവകേ ചൂഷണം കചയ്ോനോകുകമന്നും ധരിച്ചുവ
ച്ിരിക്കുന്ന േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്ര കചതനയിലും അപ്രെോരം തകന്ന 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 

പുരുഷോധിെോരത്ികന് നിന്ദ്യമോയ രണ്ടുമുഖങ്ങൾ—െണധീഭൂഷൺ 
ഗൃദ്ോ മല്ലിക്ികന്യം േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്രയകടയം—ക്ിടയിൽ കപട്റ് 
കഞരിഞെമരുന്ന കചതന നിരന്തരമോയ അവഗണനയം, പരിഹോേവം, 
ശോരധീരിെവം മോനേിെവമോയ പധീഡനങ്ങളും ഏറ്റുവോങ്ങുന്ന ശരോശരി 
ഇന്ത്യൻ സ്തധീയകട തകന്ന മകറ്ോരു മുഖമോണറ്. േഹനത്ികന് എല്ലോ 
അതിരുെളും ലംഘിക്കപ്പടുക്ോൾ അവളുകടയള്ളിൽനിന്നറ് പ്രതി
കഷധത്ികന് അഗ്ിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ോവെതകന്ന കചയ്യും. പുരുഷ
വര്ഗ്ം സൃഷ്ടിച് അധിെോരവലയങ്ങകേ കഭദിക്ോനും അതികനതികര 
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ശക്ിയോയി നിലകെോള്ളോനും പ്രതിെരിക്ോനും കചതനയ്ക്കു േോധിക്കു
ന്നുണ്റ്. അഹകേോരവം ആര്ത്ിയം അധധീശത്വവം നിറഞെ േഞ്ധീവറ് 
കുമോര് മിത്രയകട അധിെോരത്ികനതികര അവൾ പ്രതികരോധിക്കു
ന്നതറ് മരണത്ികന് കുടുക്റ് സൃഷ്ടിച്ചുകെോണ്ോണറ്. “നികന്ന എനി
കക്ോന്നറ് അനുഭവിക്ണം” എന്നു പറയന്ന േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്രകയ 
കവറുകത വിട്ടുെേയോൻ അവൾക്ോവന്നില്ല. സ്റ്റുഡികയോയികല െഴുമര
ത്ിൽ േഞ്ധീവറ് കുമോര് മിത്ര അവേോനിക്കുക്ോൾ തകന് ജധീവിത
കത്യം വ്യക്ിത്വകത്യം അവഗണിച്റ്, കനേഹം നടിച്റ് തകന്ന പുരു
ഷോധധീശത്വത്ിനു െധീഴിൽ കഞരിച്മര്ത്ിയവകനോടുള്ള ശോന്തമോയ 
പ്രതിെോരമോണറ് കചതന േോധ്യമോക്കുന്നതറ്. എനിക്കു നികന്ന ഒരിക്
കലകേിലും അനുഭവിക്ണം എന്നറ് തകന്നോടറ് േഞ്ധീവറ് പറയന്ന അകത 
ഡയകലോഗറ് അവൾ പ്രവര്ത്ിച്ചു െോണിക്കുന്നു. അയോകേ തൂക്ികല
റ്റുന്നതിലൂകട സ്തധീേമൂഹത്ികന് കനര്ക്കുള്ള പുരുഷോധിെോരത്ികന് 
അഹകേോരകത് തൂക്ികലറ്റുെയോണറ് കചതന കചയ്തറ്. അതു മോത്രമല്ല, 
കെോര്പ്പകററ്റ് മോധ്യമ േംസ്ോരത്ികന് കനര്ക്കുള്ള, മോധ്യമ നധീതിക്കു 
കനര്ക്കുള്ള പ്രതിെരണം കൂടിയോയിരുന്നു അതറ്. തകന്ന അവഗണിച്വ
കരോടും അപമോനിച്വകരോടും മുറികവല്ിച്വകരോടുമുള്ള അടങ്ങോത് പെ 
െനലോയി മനസ്ിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റസ്തണേത്യകട കചോദനയോയി 
കചതന മോറുന്നു.

േഹോയെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ‘ആരോച്ോര്’—കെ. ആര്. മധീര

2. ‘ആരോച്ോര്’ പഠനങ്ങൾ—എഡിറ്ര്: േി. അകശോെൻ

3. Review about Hang Woman by Shahanas Habeeb  (Open Magazine)

4. ഇന്ത്യോ ടുകഡ റിവയൂ—അഭിരോമി രേധീറോം

ധന്.എ്പ്.െണിക്ര്
അേി.കപ്രോെേര് 

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവ.കെോകേജറ്,
പുല്ലൂറററ് 



കുറ്വം േിക്ഷയും ്ി.രജ.യുരട 
സ്രം നയാടകത്ില്

വ്യക്ി, േമൂഹം , രോഷ്ടം എന്നിവയകട അവെോശങ്ങകേയം തോൽപ
ര്യങ്ങകേയം േമധീെരിച്റ് അവയണ്ോക്കുന്ന സ്റവരുദ്്യങ്ങകേയം േംഘര് 
 ഷങ്ങകേയം പരിഹരിച്റ് േമരേകപ്പടുത്ോൻ ആവിഷ്രിച്വയോണറ് 
നിയമങ്ങൾ. വ്യക്ിതോൽപര്യങ്ങളുകട പരിരക്ഷയം േമൂഹതോൽപ
ര്യങ്ങളുകട പരിപോലനവം അതുവഴി നിയമങ്ങൾ ലക്ഷ്യംകവക്കുന്നു. 
കുറ്ം, ശിക്ഷ എന്നധീ ദ്വന്ദ്വങ്ങകേ ഭരണകൂടനിയമങ്ങളുകട പശ്ോത്
ലത്ിൽ വിശെലനവികധയമോക്കുെയം േംവോദോത്െമോക്കുെയം 
കചയ് നോടെമോണറ് മലയോേത്ികല ഏറ്വം മിെച് പരധീക്ഷണ നോട
െകമന്നറ് വിലയിരുത്തുന്ന േി.കജ. കതോമേികന് ‘1128-ൽ സ്റ്രം 
27’ എന്ന നോടെം. േോമൂഹ്യശോസ്തത്ികന്യം മനഃശോസ്തത്ികന്യം 
േോ്ത്ിെ ശോസ്തത്ികന്യം തത്്വചിന്തയകടയം ചരിത്രത്ികന്
യം വ്യത്യസ്തയക്ിെേിൽ നിന്നുകെോണ്റ് വധശിക്ഷയകട വിവിധമോന
ങ്ങകേ കെോലപോതെം എന്ന കുറ്ത്ികന് പശ്ോത്ലത്ിൽ േി.കജ.
കതോമേറ് അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

കലോെരോഷ്ടങ്ങേിൽ മൂന്നികലോന്നറ് അതോയതറ് 141 രോജ്യങ്ങൾ 
വധശിക്ഷനിര്ത്ലോക്കുെയം (ആംനസ്റി ഇന്ര്നോഷണലികന് കമയറ് 
2012-കല െണക്നുേരിച്റ്) ഇന്ത്യയടക്ം മറ്റുകലോെരോഷ്ടങ്ങേി
ലും വധശിക്ഷകയ്കതിരോയ ചര്ച്െളും നിര്കദ്ശങ്ങളും പുകരോഗമിക്കു
െയം കചയ്യുന്ന ചരിത്രപശ്ോത്ലത്ിൽ സ്റ്രം നോടെകത് പരി
കശോധിക്കുക്ോൾ അന്നറ് േി.കജ. ഉയര്ത്ിയ ചിന്തെളും വോദങ്ങളും 
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തകന്നയോണറ് ഇന്നും വധശിക്ഷകയ്കതികര കലോെേമൂഹം ഉയര്ത്ി
പ്പിടിക്കുന്നകതന്നു െോണോം. അെറ് േൽ ഗുരുവിനും യോക്കൂബറ് കമമനും 
ഭോരതം നല്ിയ വധശിക്ഷെളും ബസ്ിനെത്റ് കപൺകുട്ികയ പധീഡി
പ്പിച്ചുകെോന്ന ഡൽഹി േംഭവത്ികല പ്രധോന പ്രതിയ്കറ് പ്രോയപൂര്ത്ി
യോയിട്ികല്ലന്നതിനോൽ കെോടതി കുറ്വിമുക്നോക്ിയതുമോണറ് ഇന്ത്യ
യിൽ ഇത്രം ചര്ച്െകേ ്രിയോത്െമോക്ിയതറ്. കുറ്ം, ശിക്ഷ, വധം 
തുടങ്ങിയ പരിെല്നെളുകട അര്ത്ഥവം വ്യോപ്തിയം ആകപക്ഷിെമോയി 
നിലകെോള്ളുന്ന ഒന്നോണറ്. അതറ് കദശത്ികല പൗരന്ോരുകട പുകരോഗമ
നവധീക്ഷണകത്ോടും മോനവിെതകയോടും ഭരണകൂടകത്ോടും ഭരണവ്യവ
സ്കയോടും ബന്ധകപ്പട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്നോണറ്.

‘വ്യവസ്ോപിത േമൂഹത്ികന് സുസ്ിര നിലനില്ിനോയി 
അതികല അംഗങ്ങേോയ വ്യക്ിെളുകട േ്വഭോവം, കപരുമോറ്ം, 
പ്രവൃത്ി, േ്വോതന്ത്ര്യം, അവെോശം, തുടങ്ങിയവയ്ക്കുകമൽ ബോധെമോക്
കപ്പടുന്ന നിയന്ത്രണം, അതിരറ്, വിലക്റ് എന്നിവയകട േമോഹോരകമോ 
േംഹിതകയോ േംഘോടനകമോ ആണറ് നിയമം.’ (േര്വ വിജ്ോന
കെോശം, വോല്യം 15, പുറം 647) വ്യക്ി േ്വോതന്ത്ര്യത്ിനുകമലുള്ള 
ഭരണകൂട വിലക്റ് എന്നതിൽ നിന്നും ഭിന്നവം കൂടുതൽ പുകരോഗമനപ
രവം മോനവിെവമോയ െോഴ്ചപ്പോടോണറ് േി.കജ. മുകന്നോട്ടുകവയ്ക്കുന്നകതന്നു 
െോണോം. 20-ോം നൂറ്ോണ്ികന് തുടക്ത്ിൽ അകമരിക്ൻ നിയമശോ
സ്തെോരനോയ കറകസ്ോ പൗണ്ികന് നിയമ നിര്വചനകത്ോടറ് േി.കജ.
യകട വധീക്ഷണം േോധര്മ്്യം പുലര്ത്തുന്നതോയിെോണോം. േോമൂഹ്യ 
പുനര്നിര്മ്ോണത്ിനുള്ള ഒരു ഉപെരണമോണറ് നിയമകമന്നതോയിരു
ന്നു കറകസ്ോ പൗണ്ികന് നിര്വചനം. ഏകതോരോൾക്കും അയോകേ നന്നോ
ക്ോൻ ആവശ്യമോയ ശിക്ഷകയ നൽെോവൂ എന്നറ് േി.കജ. നോടെത്ിൽ 
ഗുരുവികനകക്ോണ്റ് പറയിക്കുക്ോൾ പ്രതിെലിക്കുന്നതറ് േോമൂഹ്യപു
നര്നിര്മ്ോണകമന്ന ആശയം തകന്നയോണറ്.

കുറ്ം, ശിക്ഷ എന്നധീ ദ്വന്ദ്വങ്ങകേ മനഃശോസ്തപരമോയി വിശെലനം 
കചയ്യുക്ോൾ അതറ് ആത്യന്തിെമോയി ലക്ഷ്യംകവക്കുന്നതറ് മനുഷ്യ
കന് േംസ്രണ (Refinement) മോകണന്നറ് െോണോം. അനഭിലഷണധീ
യകമോ (undesirable) േമൂഹ വിരുദ്കമോ (Anti-Social) ആയ ഒരു വ്യ
വഹോരകത് വ്യക്ിയിൽ നിന്നറ് ഇല്ലോയ്മ കചയ്ോൻകവണ്ി ഉപകയോഗി
ക്കുന്ന അസുഖെരമോയ അനുഭവകത്യോണറ് ശിക്ഷയോയി െോണുന്നതറ്. 
അതോയതറ് ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്നതിലൂകട വ്യക്ിയിൽ നടകക്ണ്തറ് 
മകനോഭോവമോറ്മോണറ്. ശോരധീരിെപധീഡനം (Corporal punishment) 
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കെോണ്റ് വ്യക്ിയകട ദഃേ്വഭോവകത് തോല്ക്കോലിെമോയി അടിച്മര്ത്ോ
കമന്നല്ലോകത ഇല്ലോതോക്ോൻ െഴിയികല്ലന്നറ് പറയന്നതറ് അതുകെോ
ണ്ോണറ്. ദൗര്ഭോഗ്യവശോൽ നമ്മുകട ജയിലുെളും ദര്ഗുണ പരിഹോര 
പോഠശോലെളും കചയ്യുന്നതറ് കുറ്വോേിയകട കുറ്വോേനെകേ കൂടുതൽ 
ശക്മോക്കുെയോണറ്. ശിക്ഷ െഴിഞെറ് പുറത്ിറങ്ങുന്ന കുറ്വോേിെൾ 
വധീണ്ടും അകത കുറ്കമോ അതികനക്ോൾ മോരെമോയ കുറ്കമോ കചയ്റ് 
വധീണ്ടും ജയിലികലക്കു തകന്ന വരുന്ന അവസ് നിലനിൽക്കുന്നു.

േര്ക്ോര്, ഭരണേംവിധോനം, പട്ോേം, കപോലധീേറ്, കെോടതി, 
ജയിൽ തുടങ്ങിയവ മര്ദ്നത്ിനുകവണ്ിയള്ള ഭരണകൂട ഉപെര
ണങ്ങേോകണന്നും പള്ളി, േ്വെോര്യ, േര്ക്ോര് സ്കൂളുെൾ, കുടുംബം, 
നിയമം, രോഷ്ടധീയ െക്ഷിെൾ, കട്ഡുയൂണിയനുെൾ, പത്രം, കറഡികയോ, 
കടലിവിഷൻ, േോഹിത്യം, െല, കസ്പോര്ടറ് േറ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യയ 
ശോസ്തപരമോയ ഭരണകൂട ഉപെരണങ്ങേോകണന്നുമുള്ള അൽത്തൂേറി
കന് വധീക്ഷണകത്ോടറ് (ദര്ശനവം രോഷ്ടധീയവം, അൽത്തൂേര്, വി.േി. 
രേധീജൻ. പുറം.17) േി.കജ.യകട നോടെദര്ശനം തോദോത്്യം പ്രോപി
ക്കുന്നതറ് െോണോം. ജയിൽ, കെോടതി, പത്രം, രോഷ്ടധീയക്ോര്, പള്ളി, 
നിയമം, േോഹിത്യം, െല തുടങ്ങിയവകയല്ലോം തകന്ന സ്റ്രം നോടെ
ത്ിൽ വിമര്ശിക്കുെയം വിശെലനവികധയമോക്കുെയം കചയ്യുന്നു.

മരണം, പ്രകത്യെിച്ചും അവനവകന് മരണം, െലിതമോകണന്ന പ്ര
കമയകത് കെന്ദമോക്ി രചനയിലും ഘടനയിലും അവതരണത്ിലും 
ഏറ്വം കൂടുതൽ പരധീക്ഷണപ്രവണതെൾ പ്രെടിപ്പിച് നോടെമോണിതറ്. 
മരണം െലിതമോകണന്നറ് കബോദ്്യകപ്പടുത്ോൻ ഗുരു, ശിഷ്യനു മുന്നിൽ 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന നോടെത്ിനുള്ളികല നോടെത്ികലയ്കറ് ഭരണകൂടത്ികന് 
പ്രത്യയശോസ്ത ഉപെരണങ്ങേോയി അൽത്തൂേര് എടുത്തുെോണിച്വകയ
ല്ലോം െടന്നുവരുന്നു.

കുമ്ോയനിര്മ്ോണ െോക്ടറിയികല കതോഴിലോേിെേോണറ് 
മോര്കക്ോസും വര്ക്ിയം. മോര്കക്ോേികന് ഭോര്യയമോയി വര്ക്ിക്കുള്ള 
അവിഹിതബന്ധം മദ്യലഹരിയിൽ രണ്ടുകപരും തമ്ിലുള്ള തര്ക്ത്ി
കലക്കും ശണ്ഠയികലക്കും നധീങ്ങുന്നു. ചൂേയികലക്കുവധീണ മോര്കക്ോേറ് 
കെോല്ലകപ്പട്ടുകവന്ന നിഗമനത്ിൽ വര്ക്ി കെോലപോതെക്കുറ്ത്ിനറ് 
തടവിലോകുന്നു. വധശിക്ഷകയ ഭയകപ്പട്റ് ജയിലിൽ വര്ക്ി മനസ്സുതെര് 
 ന്നുെഴിയക്ോൾ മരിച്ചുകവന്നറ് വിശ്വേിച് മോര്കക്ോേറ് തിരിച്ചുവരുന്നു. 
ഗുരു നോടെമവേോനിപ്പിക്കുന്നു.
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കുറ്ശിക്ഷെളുകട മൂല്യം നിര്ണയിക്കുന്നതിൽ കമൽെധീഴറ് അധിെോ
രബന്ധങ്ങൾ എങ്ങകന േ്വോധധീനം കചലുത്തുന്നുകവന്നറ് അനോവരണം 
കചയ്ോൻ േി.കജ. നോടെത്ിൽ ഉപകയോഗിച്ിരിക്കുന്നതറ് പത്രകമോ
െധീേികനയോണറ്. മോര്കക്ോേികന് കെോലപോതെം ഡബിൾ കെോേ
ത്ിനുകപോലും പറ്ില്ല. വല്ല േിനിമോതോരകമോ കെോടധീശ്വരകനോ ആയി
രുകന്നകേിൽ നയൂേറ് വോലയു ഉണ്ോകയകനകയന്ന പത്രമോപ്പധീേികല 
േഖറിയയകട പരികദവനം ഉദോഹരണം. മരിച്വകനോടറ് കുഴിക്ോണം 
വോങ്ങോൻ അവേരം െിട്ോകതകപോയതിനോലോണറ് പള്ളിക്ോര്ക്കും 
അഛേനും േകേടം. രോഷ്ടധീയക്ോരനോയ ശോസ്തിക്റ് അതറ് പത്രത്ിൽ പ്ര
സ്തോവന അച്ടിച്ചു വരോനുള്ള അവേരമോണറ്. ഒടുവിൽ മലമ്പ്രകദശങ്ങ
േിൽ തോറോവകൃഷി നടത്തുന്നതികനക്കുറിച്ചുള്ള ധനെോര്യമന്ത്രിയകട 
വോര്ത്വന്നകതോകട മോര്കക്ോേികന് കെോലപോതെവോര്ത് പത്ര
ത്ികല രണ്ോം കപജിൽ കുമോരിപിൽേികന് പരേ്യത്ിനു തോകഴ 
കചറിയ കുറിപ്പോയിമോത്രം അച്ടിക്കുന്നു. േോമൂഹിെകരേണിയികല 
അധിെോരബന്ധങ്ങളുകട പിരമിഡികല തോകഴത്ട്ികല പ്രതിനിധി
യോയ മോര്കക്ോേികന് ജധീവൻ രോഷ്ടധീയക്ോര്ക്കും പുകരോഹിതനും മോധ്യ
മങ്ങൾക്കും കെവലം വികനോദം മോത്രമോയി മോറുന്നു.

േമൂഹത്ികന് ഏറ്വം കചറിയ ഏെെമോയ കുടുംബത്ിനെത്തും 
വ്യക്ിയകട സ്ോനവം അധിെോരവം നിര്ണയിക്കുന്നതറ് അയോളുകട 
വരുമോനമോണറ്. ഗൃഹനോഥനോയ മോര്കക്ോേികന് മരണവോര്ത്യം 
വര്ക്ിയകട തടവശിക്ഷയം മോര്കക്ോേികന് ഭോര്യയിൽ ഉണ്ോക്കുന്ന 
പ്രതിെരണം െടിച്തുമില്ല പിടിച്തുമില്ല എന്നതോണറ്. പണം തരുന്ന 
ഭര്ത്ോവികനയം ജോരകനയം ഒകരേമയം നഷ്ടമോയതോണറ് അവളുകട 
േകേടം. പിതോവിനറ് െഞ്ചോവവോങ്ങോൻ തനിക്ിനി ആരുപണം തരും 
എകന്നോര്ത്ോണറ് വിഷമം.

കെോടതി, കപോലധീേറ്, ഭരണകൂടം, നിയമം, കുറ്വോേി എന്നധീ േംവി
ധോനങ്ങൾക്െത്തും പുറത്തും നിന്നുകെോണ്റ് വധശിക്ഷയകട വിവിധ
മോനങ്ങകേ സൂക്ഷ്മമോയി വിശെലനം കചയ്ോൻ േി.കജ.ക്റ് സ്റ്രം നോട
െത്ിൽ േോധിച്ിട്ടുണ്റ്. മോനവിെതയിലധിഷ്ിതമോയ േി.കജ.യകട 
ജധീവിതദര്ശനം തകന്നയോണറ് വിവിധ െഥോപോത്രങ്ങളുകട വോക്കുെേിൽ 
പ്രതിെലിക്കുന്നതറ്.

ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ിയോൽ പൂജ്യമോകണോ? പികന്നകയന്തിനോണറ് 
ഒരുത്ൻ ചത്തിനറ് കവകറോരുത്കനക്കൂടി കെോല്ലുന്നതറ്? എന്ന 
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േഖറിയയകട കചോദ്യത്ികല ഗണിതയക്ി വധശിക്ഷയകട അയ
ക്ിെത കവേിവോക്കുന്നു. ഒരുത്കനക്കൂടി വധിച്തുകെോണ്റ് മരിച്ചുകപോ
യവനറ് എകന്തകേിലും ഗുണം െിട്ടുന്നുകണ്ോകയന്ന ഗുരുവികന് കചോദ്യവം 
പ്രേക്ം തകന്ന. കെോന്നവൻ പികന്നയം കെോല്ലുകമന്നുള്ള ഭയമോണറ് 
വധശിക്ഷയ്ക്കു കപ്രരിപ്പിക്കുന്നകതകേിൽ ഒകരോറ് പരിഹോരകമയള്ളൂ. 
കെോലപോതെം നടത്ോൻ ആകരോഗ്യമുള്ള എല്ലോവകരയം കെോല്ലണം 
എന്ന േഖറിയയകട വോക്കുെൾ ഓര്മ്ിപ്പിക്കുന്നതറ് ഭോരകതന്ദുഹരിശ്
ന്ദയകട അംകധരിയികല ചൗപടറ് രോജോവികനയോണറ്. കെോലക്യറിനു
പോെമോയ െഴുത്തുണ്റ് എന്നതുകെോണ്ടുമോത്രം തൂക്ികലറ്ോൻ വിധിക്
കപ്പട് കഗോവര്ധകനയോണറ്. 

നിയമത്ിനറ് മരണത്ിൽ തോൽപര്യമില്ല കെോലകക്സ്ിൽ മോത്രകമ
യള്ളൂ. അതറ് പ്രതികയ അപമോനം കൂടോകത മരിക്ോൻ േമ്തിക്ില്ല. ക്രൂ
ശിക്ലോണറ് ജനോധിപത്യത്ികന് േനോതനമന്ത്രം നിയമം മരണകത് 
ആകഘോഷമോക്ി മോറ്റുന്നു തുടങ്ങിയ ഗുരുവികന് വോക്കുെൾ പ്രതിെലി
പ്പിക്കുന്നതറ് േി.കജ.യകട ജധീവഹത്യകക്തിരോയ നിലപോടുെേോണറ്. 
പ്രതി എന്തറ് കുറ്ം കചയ്ോലും അയോൾ നന്നോകുവോനുള്ള ശിക്ഷയില
ധിെം കചോദിക്കുന്നതറ്, അതറ് കെോടുക്കുന്നതറ് പോപെരം തകന്ന. െണ്ണിനു 
പെരം െണ്ണറ് എന്ന നിയമം പരിഷ്കൃതമനുഷ്യകന്തല്ല. അതു േമരരംഗ
ത്ികന് ഒരു സ്റപശോചിെേന്തതിയോണറ്. െോടത്ത്ികന് അവശി
ഷ്ടമോണറ്. എന്ന വോക്കുെളും വധശിക്ഷകയ്കതിരോയ പ്രഖ്യോപനമോവന്നു. 

ബി.േി. 1750 ൽ യൂഫ്ട്ധീേറ് , സ്റടഗ്രധീേറ് നദധീമുഖത്റ് നിലനിന്ന 
കമകേോകപ്പോട്ോമിയൻ േംസ്ോരത്ികന് സൃഷ്ടിയോയ ഹമുറോബിയൻ 
നിയമ ശോസ്തേംഹിതയോണറ് അറിയകപ്പട്തിൽ ഏറ്വം പ്രോചധീനമോ
യതറ്. (നിശോഗന്ധി വിശ്വവിജ്ോനകെോശം, വോല്യം 10. പുറം 672) 
ആയിരക്ണക്ിനറ് വര്ഷങ്ങേിലൂകട മനുഷ്യൻ പുകരോഗമിച്ിട്ടും നമ്മുകട 
നിയമേംഹിതയികല നിയമങ്ങേിൽ ഹമ്മുറോബിയകട െോലകത്ോേം 
പഴക്മുള്ള െോടൻ നിയമങ്ങളുകണ്ന്നറ് േി.കജ. ഓര്മ്ിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതിഭോഗം വക്ധീലും വോദിഭോഗം വക്ധീലും തമ്ിലുള്ള വോദ പ്രതിവോ
ദങ്ങേിലും വധശിക്ഷകയ വിചോരണ കചയ്യുന്നുണ്റ്. ജധീവിതം ദിവ്യമോണറ് 
അതറ് ഈശ്വരദത്മോണറ്. തൃണകത്കപ്പോലും മുേപ്പിക്ോൻ െഴിയില്ല 
മനുഷ്യകനന്നറ് േര്ക്ോര് വക്ധീൽ വോദിക്കുക്ോൾ മരണശിക്ഷയകട 
ഉത്ഭവം തകന്ന പ്രതിെോരബുദ്ിയിൽ നിന്നോകണന്നറ് പ്രതിയകട 
വക്ധീലും ഓര്മ്ിപ്പിക്കുന്നു. വധശിക്ഷ പ്രതിെോരമോകമന്ന േി.കജ.
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യകട നിരധീക്ഷണം എത്രകത്ോേം യോഥോര്ത്ഥ്യമോകണന്നറ് കുട്ിക്കുറ്വോ
േിയകട പ്രോയപരിധി 18 ൽ നിന്നറ് 16 ആക്ോൻ നമ്മുകട ഭരണകൂടകത് 
കപ്രരിപ്പിച്തറ് ഡൽഹി പധീഡന കെോലപോതെകക്േികല പ്രധോന 
പ്രതികയ കെോടതി കമോചിപ്പിച്നടപടിയോകണന്നതിൽ നിന്നും വ്യക്
മോവന്നു. നിയമം അനുേരിച്റ് കെോന്നോലും നിയമം അനുേരിക്ോകത 
കെോന്നോലും മരിക്കുന്നവകന േംബന്ധിച്ിടകത്ോേം യോകതോരു വ്യത്യോ
േവമികല്ലന്ന പ്രതിഭോഗം വക്ധീലികന് വോദവം ചിന്തനധീയമോണറ്. 

കെോലപോതെകക്േിൽ തടവം വിചോരണയം കനരിടുന്ന പ്രതി 
അനുഭവിക്കുന്നതറ് ആറിരട്ിശിക്ഷയോകണന്ന ശിഷ്യകന് വോദത്ി
ലൂകട പ്രതികയോടുെോണികക്ണ് മോനുഷിെമോയ പരിഗണനയികല
ക്ോണറ് േി.കജ. വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതറ്. ആംനസ്റി ഇൻര്നോഷണലികന് 
െണക്നുേരിച്റ് കുറ്വോേി വധശിക്ഷെോത്റ് ശരോശരി 10 വര്ഷം 
ഒരു രോജ്യത്റ് തടവിൽ െിടകക്ണ്ിവരുന്നുകണ്ന്നതറ് പ്രതി അനുഭ
വിക്കുന്നതറ് ആറിരട്ി ശിക്ഷയോകണന്ന േി.കജ.യകട വോദകത് േോധൂ
െരിക്കുന്നു. ക്രൂശിക്ലോണറ് ജനോധിപത്യത്ികന് േനോതന മന്ത്രകമ
ന്നും പരിണോമം പൂര്ത്ിയോെോത് ഇരുെോലിെകേോടറ് എകന്തകേിലും 
പറഞ്ഞുമനസ്ിലോക്ോൻ േോധ്യമകല്ലന്നുമുള്ള ഗുരുവികന് വോക്കുെേിൽ 
പ്രതിെലിക്കുന്നതറ് വ്യവസ്കയോടുള്ള േി.കജ.യകട അമര്ഷമോണറ്. 
നിയമത്ിനറ് പ്രതികയ കദ്ോഹിക്ോനുള്ള അവേരം നഷ്ടമോകുന്നതു
കെോണ്ോണറ് ആത്ഹത്യോരേമം കുറ്െരമോക്ികവച്ിരിക്കുന്നകതന്നും 
ജധീവിതകത് ധധീരമോയി കനരിടോൻ നിയമം യോകതോരു േഹെരണവം 
കെോടുക്കുന്നില്ല. എന്നോൽ ജധീവിതോകയോധനത്ിൽ നിന്നറ് ഒേികച്ോടുന്ന
തികന തടയവോൻ നിയമമുണ്റ്. ഇതോണറ് നിയമോവലിയികല ഏറ്വം 
മൂര്ത്ിമത്ോയ േ്വോര്ത്ഥതകയന്നും ഗുരുവിലൂകട േി.കജ. േംേോരി
ക്കുക്ോൾ അനോവരണം കചയ്കപ്പടുന്നതറ് നിയമവ്യവസ്യകട മനു
ഷ്യത്വവിരുദ്തയോണറ്. മകറ്ോരിടത്റ് നിയമം പലകപ്പോഴും ശിക്ഷ
കയക്ോൾ ഭയകേരമോെോറുകണ്ന്നറ് പ്രതിഭോഗം വക്ധീലികനകക്ോണ്റ് 
പറയിക്കുന്നുമുണ്റ്.

ജഡറ്ജിയകട മുന്നിൽ പ്രതിഭോഗം വക്ധീലും വോദിഭോഗം വക്ധീലും 
നടത്തുന്ന കെേികന് തലനോരിഴെധീറിയള്ള േംവോദങ്ങൾക്റ്, സ്റെയ
ടികനടോനുള്ള നോടെനടകന് വോചെക്േര്ത്ികനക്ോൾ യോകതോരു 
പ്രോധോന്യവമികല്ലന്നറ് വക്ധീലികനയം ജഡറ്ജികയയം വിചോരണയ്കറ് 
വികധയമോക്ി േി.കജ. കതേിയിക്കുന്നു.
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ഡയൂട്ി ബോധിച്ോൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലോതോയിത്ധീരുകമോകയ
ന്ന ഗുരുവികന് േര്ക്ോര് വക്ധീലികനോടുള്ള കചോദ്യം മോനുഷിെവശം 
കനോക്ോകത നിയമം നടപ്പോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉകദ്യോഗസ്കരോടുമുള്ള 
കചോദ്യമോയി മോറുന്നു. േര്ക്ോര് വക്ധീലികന ചക്ി, ‘അയോൾക്റ് മനു
ഷ്യത്വകമന്നതറ് മനസ്ിലോകുെയില്ല. അയോകേ നിയമപ്പുസ്തെം കെോണ്ടു
ണ്ോക്ിയതോണറ്’ എന്നറ് പരിഹേിക്കുക്ോൾ ‘നിയമ അന്ധത’ പൂര്ണ
മോവന്നു. കെേികന് വിചോരണയ്കിടയിൽ നിങ്ങകേന്തോണറ് ആകലോചിച്ചു
കെോണ്ിരിക്കുന്നകതന്ന ചക്ിയകട കചോദ്യത്ിനറ് ജഡറ്ജിയകട മറുപടി 
കുടവയറൻ എന്നവോക്ികന് അര്ത്ഥം കെോടന്തയോകണോ, കുടന്തയോകണോ 
എന്നു പറയക്ോൾ കെസും വിചോരണയം ശിക്ഷയം സ്റനതിെതയം 
സ്റവെോരിെതയം ഇല്ലോത് കെോമോേിത്ങ്ങേോയി മോറുന്നു.

മോനേിെ പരിവര്ത്നത്ിനുള്ള ഉപോധി എന്ന നിലയിൽ നിന്നും 
ഇരയകടകയോ ഭരണകൂടത്ികന്കയോ പ്രതിെോരത്ിനുള്ള മോര്ഗം 
എന്ന നിലയികലക്റ് ശിക്ഷകയ പരിവര്ത്ിപ്പിച്തുമുതലോണറ് ശിക്ഷ 
മനുഷ്യത്വവിരുദ്മോവന്നതറ്.
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സ്തീയധികയാെവം പ്രതിശെയാധവം 
നളിനി ജമീെയുരട  

ആത്യാവിഷ്കയാെത്ില് 

ആമുഖം
കപോതുേമൂഹത്ിൽ  വേകരകയകറ ചര്ച്കചയ്കപ്പടുെയം ആകഘോ

ഷിക്കപ്പടുെയം ഒപ്പംതകന്ന ചിലകരകയകേിലും ഭയകപ്പടുത്തുെ
യം അേ്വസ്തകപ്പടുത്തുെയം കചയ് ഒരു േര്ഗോത്െ ഇടകപടൽ 
ആയിരുന്നു നേിനി ജമധീലയകട ആത്െഥയോയ ‘ഒരു സ്റലംഗിെ
കത്ോഴിലോേിയകട ആത്െഥ’/‘ഞോൻ സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേി’.െഥ 
എന്നതികലോ ആത്െഥ എന്നതികലോ ഉപരി എഴുതുന്നതറ് ഒരു സ്റലംഗി
െകത്ോഴിലോേി എന്നതോയിരുന്നു ഈ ആകഘോഷങ്ങളുകടയം ആശകേ
െളുകടയം പിന്നിലുള്ള ഒകരകയോരു വസ്തുത. ഇത്രം ആകഘോഷങ്ങ
കേയം ആശകേെകേയം ഒരറ്കത്ക്റ് നധീക്ികവച്റ് അതികന് മറുപുറം 
തപ്പിയോൽ, എല്ലോവരുകടതുമോയ അകല്ലകേിൽ ആയിരികക്ണ് ഈ 
ഭൂമിയിൽ എവികടയോണറ് ഒരു സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിയകട ഇടം എന്ന 
അകന്വഷണമോണറ് നേിനി ജമധീലയകട ആത്െഥ. പുരുഷ കെന്ദധീകൃത
മോയ നമ്മുകട േമൂഹത്ിൽ സ്തധീയകട അധിെോരം എന്നും രണ്ോംെിട
യോയിരിക്കും. പ്രതികരോധ േോദ്്യതെൾ വേകര ദര്ബലവമോയിരിക്കും. 
ഈ പശ്ോത്ലത്ിൽ ലിംഗനധീതി മോത്രമല്ല േദോചോരനധീതിയം വര്ഗ്
നധീതിയം കതോഴിൽ നധീതിയകമല്ലോം ഒരുകപോകല പോര്ശ്വവൽക്രിച് 
ഒരു േമൂഹകത് പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്ന ‘ഞോൻ  സ്റലംഗിെകത്ോഴി
ലോേി’ എന്ന ആത്െഥകയ മുൻനിര്ത്ി സ്തധീത്വത്ികന് അധിെോര-പ്ര
തികരോധ േോദ്്യതെൾ അകന്വഷിക്കുെയോണറ് ഈ പഠനം.
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ആത്കഥയില് നിന്പ് ജീവിതം എഴുത്ിശെക്പ്:
മലയോേത്ികല ആത്െഥെളുകട ചരിത്രം പരികശോധിച്ോൽ, 

പുരുഷകന് നിഴലോയി മോത്രം നിൽക്ോനും അതിൽ ആത്േംതൃപ്തി
കെോണ്റ് അഭിരമിക്ോനും തോല്ര്യകപ്പടുന്നവയോണറ് ആദ്യെോല സ്തധീ
േംഭോവനെേിൽ ഭൂരിപക്ഷവം. അതിൽ നിന്നും വഴിമോറിയള്ള വിപ്ല
വെരമോയ ഒരു ചുവടുവയ്ോയിരുന്നു മോധവിക്കുട്ിയകട ‘എകന് െഥ’. 
എഴുത്ികന് േൗന്ദര്യശോസ്തപരമോയ അംശങ്ങകേ ഉകദ്ശിച്കല്ലകേി
ലും അതികന് േോമൂഹിെമോനകത്യം േമധീപനകത്യം മുൻനിര്ത്ി 
‘ഞോൻ  സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേി’കയയം നമുക്റ് ആ പോര്ര്യത്ിൽ 
തകന്ന കപടുത്ോം. ഒരോൾ അയോളുകട തകന്ന ജധീവിതെഥ െഴിയന്നത്ര 
േത്യേന്ധമോയി എഴുതുന്നതോണറ് ആത്െഥ എന്ന പര്രോഗതമോയ 
നിര്വ്ചനത്ിൽ നിന്നറ് ആത്ോവിഷ്ോര േോധ്യതെൾ ഇന്നറ് ഏകറ 
മുകന്നോട്ടു കപോയിക്ഴിഞ്ഞു. ഒരോൾക്റ് േ്വന്തം ജധീവിതകമഴുതോൻ േ്വന്ത
മോയി അക്ഷരങ്ങൾ കപോലും ഇന്നറ് നിര്ബന്ധമില്ല. നേിനി ജമധീലയകട 
‘എഴുത്തുപരധീക്ഷ’െേിൽ നല്ല സ്പധീഡികലഴുതുക്ോൾ െേഞ്ഞുകപോകു
ന്ന അക്ഷരങ്ങകേ തിരിച്ചുപിടിച്ചു കെോടുത്തറ്  ‘കഗോപിനോഥറ്’ എന്ന 
സുഹൃത്ോണറ്. ആത്െഥനം ഒരു േോഹിത്യപ്രവര്ത്നം എന്നതി
കലകറ േോമൂഹിെപ്രവര്ത്നകമോ േോംസ്ോരിെപ്രവര്ത്നകമോ  ആയി  
മോറുെയോണിവികട.

െിംഗനീതിയും അധികയാെവം :
മോനദണ്ഡങ്ങൾ പലതോകണകേിലും േമെോലിെ േമൂഹത്ിൽ 

സ്തധീയം പരിസ്ിതിയം ദേിതനും ഒകക് പോര്ശ്വവൽക്രിക്കപ്പട്വ
രോണറ്.പകക്ഷ സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിയോയ ഒരു സ്തധീ ഒകര േമയം 
പലതരത്ിൽ പോര്ശ്വവൽക്രിക്കപ്പട്വേോണറ്. ലിംഗം, കതോഴിൽ, 
േദോചോരം, വര്ഗ്ം, േംസ്ോരം ഇവകയല്ലോം അവകേ ഒകര േമയം 
െധീഴോേയോക്കുന്നു.ഇതികനല്ലോം ഇടയിലോയിരിക്കുക്ോഴും ‘അധിെോരവം 
അവെോശവം സ്ോപിക്കുന്ന ആളുെകേ എനിക്റ് അധിെെോലം േഹി
ക്ില്ല ‘ (കപജറ്.42) എന്നറ് പ്രഖ്യോപിച്ചുകെോണ്റ് സ്റലംഗിെകത്ോഴിൽ 
കചയ്റ് ജധീവിച് ഒരു സ്തധീ, കതോഴിൽ കുറ്മോകണോ എന്നും ഇനി അഥവോ കുറ്
മോകണകേിൽ തകന്ന തുല്യപകേോേിയോയ പുരുഷൻ എന്തുകെോണ്റ് ശിക്ഷി
ക്കപ്പടുന്നില്ല എന്നും േമൂഹത്ികന് മുഖത്റ് കനോക്ി കചോദിക്കുക്ോൾ  
പിച്ിച്ധീന്തകപ്പടുന്നതറ് നമ്മുകട േംസ്ോരത്ികന് െപടേദോചോര മുഖപട
മോണറ്. പുരുഷകെന്ദധീകൃത േമൂഹത്ിൽ അധിെോരത്ികന് െോര്യത്ിൽ 
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സ്തധീ കപോതുകവ തകന്ന അടിമയകട സ്ോനത്ോണറ്. അവകേോരു സ്റലം
ഗിെകത്ോഴിലോേിയോകണകേിൽ പികന്ന ആര്ക്കും അവളുകടകമൽ 
അധിനികവശം നടത്ോം എന്നതോണറ് േമൂഹത്ികന് നിയമം.

േദോചോര െോര്യങ്ങേിൽ എകപ്പോഴും  ‘ഇറ്ോമോഷു’മോകര ന്യോയി
െരിക്കുെയം ഇരകയ വധീണ്ടും  വധീണ്ടും കവട്യോടുെയം ശിക്ഷിക്കുെ
യം കചയ്യുന്ന േമൂഹത്ികന് കപോതുകബോധം, ഇരയോക്കുന്നതറ് ഒരു 
സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേി ആകണകേിൽ അതിനു കനകര െണ്ണടച്ചുെ
േയോനോണറ് േോധ്യത. അംഗധീെോരം കപോലും േോദ്്യമല്ലോത് ഈ 
രംഗത്റ് അതിജധീവനം അതികലകറ പ്രയോേമോണറ്. േമൂഹം മുഴുവൻ 
അവൾക്റ് കനകര അധിെോരം സ്ോപിക്കുക്ോൾ അവളുകട അധിെോരം 
േ്വന്തം കുടുംബത്ിൽ കപോലും അംഗധീെരിക്കപ്പടില്ല. േ്വന്തം മെകേ 
വേര്ത്ോൻ അഞ്ചറ് രൂപ തിെച്റ് കെോടുക്ോനോയി ഈ കതോഴിലിൽ 
എത്ികപ്പടുന്ന എഴുത്തുെോരികയ, ആവശ്യത്ിനറ് പണമുണ്ോകുക്ോൾ 
കുടുംബം തഴയന്നതറ് േ്വന്തം കുട്ിെളുകട കമൽ അവര് അധിെോരം സ്ോ
പിക്കുകമോ എന്നറ് ഭയന്നോണറ്. ഒരു സ്തധീ സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിയ്കറ് േമൂ
ഹത്ിൽ എവികടയം അധിെോരകമോ അവെോശകമോ ഇല്ല. േ്വന്തം 
കുടുംബത്ിൽ കപോലും. എന്നോൽ അവകേ അധിനികവശിച്റ് െധീഴറ് കപ്പ
ടുത്ോനും അവകഹേിക്ോനുമുള്ള അധിെോരം േമൂഹത്ിനറ് മുഴുവൻ 
ഉണ്ടുതോനും. അകത േമയം എഴുത്തുെോരിയകട അമ്കയ ഒന്നുമല്ലോതോ
ക്ി അഛേകന വരച് വരയിൽ നിര്ത്തുന്ന, ആഢ്യത്വമുള്ള, ‘ഒറ്മുണ്ടുടുത്റ് 
കേെറ് േിയോയ’ വധീടുഭരിക്കുന്ന വല്യമ് സ്തധീയധിെോരത്ികന്യം സ്റലം
ഗിെതയകടയം ഒരു മറുപുറം െോട്ിത്രിെയം കചയ്യുന്നുണ്റ്. 

ജവേയാെയാമുഖികള് : 
നകന്ന കചറുപ്പത്ിൽ തകന്ന പഠിപ്പറ് തുടരണകമന്നും  ‘ഇംഗ്ധീഷറ്  

വോയിക്ണ’കമന്നും പിന്നധീടറ് പഠിപ്പറ് മുടങ്ങികപ്പോകുക്ോൾ   ‘കജോലിക്റ് 
കപോെണം എന്നോകല അധിെോരമുണ്ോവൂ’ (കപജറ് 16) എന്നും ചിന്തി
ച്വേോണറ് എഴുത്തുെോരി. സ്റലംഗിെതയം േോ്ത്ിെനിലയം 
തകന്നയോണറ് കുടുംബത്ിൽ അമ്കയ അടിമയം വല്യമ്കയ ഉടമയം 
ആക്കുന്നകതന്നറ് അവര് സൂക്ഷ്മമോയി തിരിച്റിയന്നുണ്റ്. അത്രം 
ചൂഷണങ്ങകേ എകപ്പോഴും അതിജിവിക്കുവോനും രേമിക്കുന്നുണ്റ്. മണ്ണു
മടയികല പണിക്കൂലി രണ്ടുരൂപയിൽനിന്നറ് രണ്ര രൂപയികലയ്കറ് കൂട്ി
ത്രുവോനുള്ള േമരം, ഒകര േമയം മണ്ണുപണിയം സ്റലംഗിെകത്ോഴി
ലും കചകയ്ണ്ിവരുന്ന സ്തധീ കതോഴിലോേിെളുകട ദരവസ്കയക്കുറിച്ചുള്ള 
തിരിച്റിവറ് ഇവകയോക് ആ പ്രതികരോധങ്ങളുകട ആരംഭമോണറ്.  
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‘ഞോൻ െയ്യും െോലും െോണിക്ില്ല ്യന്റ് ഇകങ്ങോട്റ് വരണകമന്നറ്’ 
(കപജറ് 37) നിര്ബന്ധമുള്ള, ‘അയോകേകന്ന പൂര്ണ്ണമോയി ഉകപക്ഷിക്കു
ന്നതിനറ് മു്റ് തകന്ന അയോകേ ഉകപക്ഷിക്ോൻ’ (കപജറ് 56) െരുത്തു
ള്ള ഒരു സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിക്റ് േംഘടനോ കബോധവം ആത്
വിശ്വോേവം നൽെോൻ െഴിയന്ന കൃത്യമോയ ഒരു പ്ലോറ്റ് കെോമോയിരു
ന്നു  ‘ജ്വോലോമുഖി’. ഒറ്കപ്പട് വ്യക്ിെകേക്ോൾ അധിെോരവം പ്രതികരോ
ധകശഷിയം ഒരു േംഘടിത േമൂഹത്ിനുണ്ോവം. ആ േംഘടനോ
കബോധം നല്ിയ അധിെോരം തകന്നയോെണം ഇന്നും ഉത്രം െിട്ി
യിട്ികല്ലകേിലും ‘ഇങ്ങകന പരോതി പറയോനല്ലോകത പരിഹോരകമോന്നും 
നമുക്റ് പറയോനികല്ല’ (കപജറ് 73) എന്നറ് ഉറകക് കചോദിക്ോൻ ഒരു 
സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിക്റ് െരുത്റ് നൽെിയതറ്;  മിനിമം കവതനവം 
വധീടും കറഷൻെോര്ഡും സ്റവദ്യേഹോയവം തങ്ങളുകടയം അവെോശ
മോണറ് എന്നറ് േമൂഹകത്ോടറ് ആവശ്യകപ്പടോനും പുനരധിവോേം എന്ന  
‘പട്ിക്കൂട്ിലടയ്കലി’കനതികര പ്രതിെരിക്ോനുമുള്ള  ആത്വിശ്വോേം 
നൽെിയതറ്; എല്ലോത്ിലുമുപരി കേക്റ് വര്ക്റ് കചയ്യുന്നവരും കചയ്ോ
ത്വരും ഒകര കവദിയിൽ നിൽക്കുെ എന്ന ആഹ്ോദം നൽെിയതറ്.

സെംഗികരത്യാഴിെയാളിയുരട ബുദ്ിജീവിതം :
ബുദ്ിജധീവിതം മുഖ്യധോരയകട കുത്െയോകണന്ന നമ്മുകട കപോതു

കബോധകത് കപോേികച്ഴുതുന്നുണ്റ് നേിനി ജമധീല. േമൂഹത്ികന് 
മുൻവിധിെളും ദരോശകേെളും മറിെടന്നറ് േംഘടനോ പ്രവര്ത്നവം 
െലോപ്രവര്ത്നവകമോകക് നടത്തുന്നുണ്റ് അവര്. പകക്ഷ ഒരു സ്റലംഗി
െകത്ോഴിലോേി പ്രേംഗിക്കുക്ോൾ േമൂഹത്ിനറ് അംഗധീെരിക്ോൻ 
ബുദ്ിമുട്ോണറ്. അതുകെോണ്ോണറ് ‘ഞോൻ പ്രേംഗിച്ോലും അതികന് 
ക്രഡിറ്റ് മുഴുവൻ സ്റമകത്രയനും കപോൾേണും കെോടുക്ോനോണറ് എല്ലോ
വര്ക്കും തോൽപര്യം’ (കപജറ് 77) എന്ന അവസ് വരുന്നതറ്. അകത 
േമയം ശക്ി മോത്രമല്ല യക്ിയം ബുദ്ിയം ചിന്തയം അതിജധീവ
നത്ിനറ് ആവശ്യമോകണന്നറ് അവര് കൃത്യമോയി തിരിച്റിയന്നുണ്റ്. 
അഗതിയോയി കചല്ലുക്ോൾ നികഷധിക്കപ്പടുന്ന െഞെിയം ഷൂട്റ് കചയ്യു
ക്ോൾ  ‘മോഡം െഴിക്കൂ’ എന്ന ആദരകവോകട എത്തുന്ന പരിപ്പുവടയം 
െലയ്കറ് മോത്രം സൃഷ്ടിക്ോൻ െഴിയന്ന അത്ഭുതമോണറ്. അതറ് ആരുകടയം 
കുത്െയല്ല എന്നറ് ഒരു സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേി കതേിയിക്കുക്ോൾ 
േമൂഹം അേ്വസ്മോവന്നതറ് േ്വോഭോവിെം. 
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എഴുത്പ് ആയുധം എന് നിെയില്:
ആത്െഥയകട ആരംഭമോകയക്ോവന്ന നേിനി ജമധീലയകട ഒരു 

കുറിപ്പറ് ഒരു ്യന്റ് െോണോനിടയോയതികന് െലം  ‘അകതോകട  ആ 
്യന്ികന നഷ്ടകപ്പട്ടു’ എന്നതോണറ്. ആത്െഥ എഴുതുന്ന െോര്യമ
റിഞെ മകറ്ോരു ്യന്റ്  ‘കപകരോഴികെ എല്ലോം എഴുതികക്ോള്ളോ
നോണറ്’ (കപജറ് 134) എഴുത്തുെോരികയോടറ് പറഞെതറ്. കപരറ് കവേി
കപ്പടുത്ോൻ  ഭയകപ്പടുന്ന ഒരു േമൂഹത്ിനറ് മുന്നിൽ േ്വന്തം കപരറ് 
കവേികപ്പടുത്ി എന്നതു തകന്നയോണറ് നേിനി ജമധീലയകട ആത്െഥ 
നിര്വ്ഹിച് ചരിത്ര ദൗത്യം. എഴുത്റ് ഒരു ആവിഷ്ോര മോധ്യമം എന്ന 
നിലയിൽ നിന്നറ് പ്രതിെരിക്ോനും പ്രതികഷധിക്ോനും പ്രതികരോധി
ക്ോനും ഉള്ള ആയധമോയി മോറുെയോണിവികട. േോഹിത്യേംബന്ധി
യോയ വകരണ്യേൗന്ദര്യശോസ്ത േകേല്ങ്ങൾ ഇവികട അട്ിമറിക്കപ്പടു
ന്നു. ഇതറ് േമെോലിെ ജധീവിത എഴുത്ികല കപോതുപ്രവണതയോണറ്. 
േി. ജമേിയകട ‘ആകമനും’ െകല്ലൻ കപോക്കുടകന് ‘െണ്ൽക്ോടുെ
ൾക്ിടയിൽ എകന് ജധീവിതവം’ ഒകക്  നമുക്റ് ഇതികനോടറ് കചര്ത്റ് 
വോയിക്ോം.

കമ്പനിവീടുകളില് നിന്പ് സ്ബര് വെകളിശെക്പ് :
സ്റലംഗിെത ഏറ്വം മുന്തിയ െച്വടച്രക്ോയ ഒരു േമൂഹത്ി

കന് സ്റലംഗിെതകയ േംബന്ധിച് പല മിഥ്യോധോരണെകേയം തിരു
ത്ിക്കുറിക്കുന്നുണ്റ് ഈ ആത്െഥനം. സ്റലംഗിെതകയക്ോളുപരി 
ഉപകദശവം േംേോരവം കനേഹവം േോന്ത്വനവം േംശയനിവോര
ണവം ആഗ്രഹിച്ോണറ് കൂടുതലും പുരുഷൻമോര് തകന്യടുത്റ് എത്ോ
റുള്ളതറ് എന്നറ് നേിനി ജമധീല േോക്ഷ്യകപ്പടുത്തുക്ോൾ സ്റലംഗിെത 
ആഗ്രഹിച്റ് ഈ പുസ്തെം വോയിച്വര് നിരോശരോയിട്ടുണ്ോെണം. സ്തധീവോ
ദിെളുകട കപോലും അംഗധീെോരം ലഭിക്ോത് ഒരു സ്തധീവര്ഗ്ം സ്റലംഗിെ
കത്ോഴിലും സ്റലംഗിെചൂഷണവം കവകറ തകന്നയോണറ് എന്നറ് വിേിച്റ് 
പറയക്ോൾ, അതറ് കതറ്ോകുന്നു എകേിൽ ആ കതറ്ിൽ അവകരക്ോൾ 
പകേറ് തങ്ങൾക്ോണറ് എകന്നകേിലും അംഗധീെരിക്ോൻ തയ്ോറോെോത് 
ഒരു േമൂഹം ‘ഒത്തുെഴിയലി’കന (Living  together)  കുടുംബത്ികന് 
പരിമിതിെേിൽ നിന്നുള്ള കമോചനമോയം േ്വോതന്ത്ര്യപ്രഖ്യോപനമോയം 
ആകഘോഷിക്കുന്നു.

എന്നിട്റ് ഉഭയേമ്തപ്രെോരമുള്ള സ്റലംഗിെത കചോദ്യം കചയ്കപ്പ
കടണ്തുകണ്ോ  എന്ന ഒരു സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിയകട കചോദ്യകത് 
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അവഗണിക്കുന്നു. ‘അതറ് വിൽക്ണ് എന്നറ് പറയന്നതികനക്ോൾ എന്തു
കെോണ്ടും നല്ലതറ് കവണ്ോത്വര് വോങ്ങണ് എന്നറ് തധീരുമോനിക്കുന്ന
തോണറ്’ എന്നറ് പ്രഖ്യോപിക്കുക്ോൾ മൗനം പോലിക്കുന്നു. ഇത്രകയകറ 
േമൂഹം േദോചോരജോഗരൂെമോയിരിക്കുക്ോഴും അതി്രമത്ിനറ് ഒരു 
കുറവമില്ലതോനും. മണ്ണുമടയിൽ പണിെഴിഞെറ് ആകേോഴിഞെ സ്ലത്റ് 
പുരുഷൻമോരിൽ നിന്നറ്  ശരധീരം രക്ഷിക്ോൻ ഉള്ള ഒരു ഓട്കത്ക്കുറിച്റ് 
നേിനി ജമധീല പറയന്നുണ്റ്. (‘പോലം െഴിഞെറ് പറ്ികലകക്ത്തുന്ന
തും ഒകരോറ് ഓട്മോണറ്. സ്റെകത്ോടും ഇടവഴിയം ഉള്ള ഇടംവകര’ കപജറ് 
19) അകത ഓട്ം ഇന്നും നമ്മുകട കപൺമക്ളും അമ്മോരും മുത്ശ്ശിമോ
രും ഓടുന്നുണ്റ്; അതികനക്ോകേകറ കവഗത്ിൽ.

ഉെ്ംഹയാെം
‘േ്വന്തമോയിടമില്ലോകത കതരുവിൽ അന്തിയറങ്ങോൻ വിധിക്കപ്പട് 

സ്റലംഗിെകത്ോഴിലോേിെൾക്റ്  േമര്പ്പിക്കുന്ന നേിനി ജമധീലയകട 
ആത്െഥ ഒകര േമയം ലിംഗനധീതിയം കതോഴിൽനധീതിയം േോമൂഹി
െനധീതിയം നികഷധിക്കപ്പട് ഒരു വ്യക്ിയകട/വര്ഗ്ത്ികന് േ്വ
ത്വോകന്വഷണമോണറ്. മുഖ്യധോരോ േമൂഹത്ികന് സ്തധീ േകേല്ങ്ങകേയം 
സ്റലംഗിെ ധോരണെകേയം ഈ കൃതി അട്ിമറിക്കുന്നു. സ്തധീവോദത്ി
കന് അതിരുെകേകപ്പോലും കചോദ്യം കചയ്യുന്നു. ഇവികട ജധീവിതം കപോകല 
തകന്ന എഴുത്തും വോയനയം പ്രതികരോധ പ്രവര്ത്നമോകുന്നു.

        ഉദയന. എ്പ്
ഗകവഷെൻ

എൻ.എേറ്.എേറ് കെോകേജറ്
നിലകമൽ, കെോല്ലം. 

 

 

 

  



ബര്്—തെകുനിക്യാത്വള്

“േബിത ‘ദഅ’ പുസ്തെം അടച്ചു െയ്ിൽ പിടിച്ചു. ആകരോ എഴു
തിയണ്ോക്ിയ ഈ പ്രോര്ത്ഥന ഉരുവിടുന്നകതന്തിനോണറ്? സ്റദവവം 
മനുഷ്യനും തമ്ിൽ േ്വന്തം ഭോഷയിൽ േ്വന്തം ചിന്തയിൽ കനരിട്ടുമോ
െോമകല്ലോ.” േെോമോര്വോ മലെൾക്ിടയിലൂകട പുണ്യത്ിനോയി ഓടു
ന്നവരുകട ഇടയിൽ തേര്ന്നിരുന്ന േബിത ചിന്തിച്തിങ്ങകനയോണറ്. 
അവളുകട മുന്നിൽ േഹരേോബ്ങ്ങൾക്കുമു്റ് ജധീവിച്ിരുന്ന ഹോജിറോബധീ
വിയകട രൂപം കതേിഞ്ഞു. അവര് പറയന്ന ഓകരോ വോക്ിലും സ്തധീത്വ
ത്ികന് നിസ്ഹോയത കതേിഞ്ഞുെോണോം. കനേഹത്ികന് പട്ടുനൂലിഴ
െൾകൂടി അറ്റുകപോകുകമോ എന്നു ഭയന്നറ് അടിമത്ത്ികന് ചങ്ങലകക്ട്ടു
െൾ അറുക്ോൻ രേമിക്ോഞെവേോണറ് ഹോജിറോബധീവി. ഇന്നും സ്തധീയകട 
മനസ്റ് ഇകത നിസ്ഹോയോവസ്യിൽ തുടരുന്നു. ഇസോമിലൂകട േബിത 
നടത്തുന്ന യോത്രയോണറ് ഈ കനോവൽ. തുറന്ന മനകസ്ോകട വിശുദ്ഗ്ര
ന്ഥകത് േമധീപിച് േബിത, െോലം മുസധീംസ്തധീെകേ എങ്ങകന അടിച്
മര്ത്ി എന്നറ് തിരിച്റിയന്നു.

 അധിെോരം െയ്ോളുന്നവരോണറ് ചരിത്രം നിര്മ്ിക്കുന്നതറ്. 
അവരുകട ഇഛേയ്കനുേരിച്ോണറ് ചരിത്രേംഭവങ്ങൾ വ്യോഖ്യോനിക്കപ്പ
ടുന്നതറ്. പുരുഷനിര്മ്ിത മൂല്യങ്ങകേയം െോഴ്ചപ്പോടുെകേയം വലികച്റി
ഞെറ് നികഷധിക്കപ്പട് േ്വോതന്ത്ര്യം വധീകണ്ടുക്ോനുള്ള അഭിവോഞ്ഛ
യോണറ് േ്വോതന്ത്ര്യകത്ക്കുറിച്റ് ചിന്തിക്ോൻ സ്തധീകയ കപ്രരിപ്പിച്തറ്. 
േ്വത്വം കതടുന്ന സ്തധീ േമൂഹത്ിലും േോഹിത്യത്ിലും തകന്തോയ ഇടം 
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െകണ്ത്ോൻ രേമിക്കുന്നകതോകട പ്രതികരോധത്ികന് േ്വരം ഉയരുന്നു. 
എഴുത്റ് പ്രതികരോധത്ിനുള്ള ആയധമോകുന്നകതോകട അവൾക്റ് 
എതിര് പ്പുെകേയം കനരികടണ്ിവരുന്നു. േ്വോനുഭവത്ികന് തധീവ്രത 
കപൺരചനെകേ തധീക്ഷ്ണമോക്കുകമന്നതിനു കതേിവോണറ് ഖദധീജമുംതോ
േികന് ‘ബര്േ’ എന്ന കനോവൽ. 

ഏഴോംനൂറ്ോണ്ിൽ ആയിരക്ണക്ിനറ് സ്തധീെൾ കഗോത്രോധിപത്യ
ത്ിൽനിന്നറ് രക്ഷകനടോനോയി മദധീനയികലക്റ് പലോയനം കചയ്തുകവന്നറ് 
ചരിത്രപുസ്തെങ്ങൾ കരഖകപ്പടുത്തുന്നു. അവര് േോര്വ്ത്രിെേമത്വത്ി
കന് േകന്ദശവമോയിവന്ന പ്രവോചെകന് അനുയോയിെേോയി മോറി. പ്ര
വോചെൻ മുസധീങ്ങളുകട കനതോവോയി മോറിയകതോകട സ്തധീെൾക്കും പൂര്ണ്ണ
പൗരത്വം ലഭിച്ചു. പ്രവോചെകന് േഹപ്രവര്ത്െ എന്ന അര്ത്ഥംവരു
ന്ന ‘േഹോബി’ പദവി അവര്ക്കുണ്ോയിരുന്നു. പ്രവോചെനുമോയി േ്വത
ന്ത്രമോയി ആശയവിനിമയം നടത്ോനും സ്റേനിെവം രോഷ്ടധീയേംബ
ന്ധവമോയ െോര്യങ്ങേിൽ ഇടകപടോനും േമരംകചയ്ോനുകമോകക് മുസധീം
സ്തധീെൾക്റ് െഴിഞെിരുന്നു.

പിൽക്ോലത്റ് പ്രവോചെകന് േകന്ദശങ്ങൾ വേകച്ോടിക്കപ്പട്ടു. 
ഭൂതെോലകത് വിശുദ്ിയകട മോനദണ്ഡമോയി ഉപകയോഗിച്റ് വര്ത്
മോനകത് നിയന്ത്രിക്ോകമന്നു െകണ്ത്ിയ അധിെോരിെൾ സ്തധീെ
ളുകട പല അവെോശങ്ങകേയം നികഷധിച്ചു. ഇസോം ഒരു വ്യക്ിയകട 
വിശ്വോേം എന്ന നിലയിലും ഭരണകൂടകമന്ന നിലയിലും പ്രവര്ത്ി
ക്കുക്ോഴോണറ് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ോകുന്നതറ്. അധിെോരം സ്ോപികച്
ടുക്ോൻ വ്യോജഹദധീസുെൾ നിര്മ്ിക്കപ്പട്ടു. സ്തധീെൾ മൂടുപടങ്ങൾ ധരി
കക്ണ്ിവന്നു. ്രകമണ അവര്ക്റ് േ്വത്വം നഷ്ടകപ്പടുെയോയിരുന്നു. 
മുസധീംരോഷ്ടങ്ങളുകട ചരിത്രം പരികശോധിക്കുക്ോൾ േ്വതന്ത്രവ്യക്ി
ത്വങ്ങളുകട വിെോേകത് കപ്രോത്സോഹിപ്പിച്ിരുന്നില്ല എന്നുെോണോം. 
യോഥോസ്ിതിെത്വം കചോദ്യംകചയ്കപ്പടുന്ന ഒരേവികലക്റ് വ്യക്ിെൾ 
വേരുന്നതറ് അധിെോരിെൾക്കും മതകമധോവിെൾക്കും ഭധീഷണിയോയി
ത്ധീരുകമന്നറ് അവര് ഭയകപ്പട്ടു.

ആര്ക്കും കചോദ്യംകചയ്ോകനോ വിമര്ശിക്ോകനോ പറ്ോത് അധിെോ
രശക്ിയോണറ് മതവം സ്റദവവം വിശുദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്ന കബോധം 
വിശ്വോേിെേിൽ വേര്ത്ോനുള്ള രേമമോണറ് നടന്നതറ്. “നല്ലെോര്യ
ങ്ങൾ കചയ്യുക്ോൾ എകന്ന അനുേരിക്കുെ, കതറ്ോയ വഴിക്കു കപോവ
െയോകണകേിൽ തിരുത്തുെ. ഞോൻ നിങ്ങളുകട ഭരണോധിെോരിയോണറ് 
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പകക്ഷ നിങ്ങേിൽ ഏറ്വം കരേഷ്ൻ ഞോനല്ല” എന്ന നബിവചനം 
ആരും ഓര്ക്കുന്നില്ല. 

‘സ്റലംഗിെതയകട ചരിത്രം’ എന്ന തകന് ഗ്രന്ഥത്ിൽ ഫൂകക്ോ 
പറയന്നു, “അധിെോരമുള്ളിടകത്ോകക് കചറുത്തുനില്മുണ്റ്.” ‘ബര്േ’ 
എന്ന കനോവലിലും സ്തധീയകട പ്രതികഷധമുണ്റ്. മുസധീംഭരണത്ികന് 
െധീഴിൽക്ഴിയന്ന മുസധീംസ്തധീെളുകട ജധീവിതം അടുത്റിഞെ കനോവ
ലിസ്ററ്, േബിത എന്ന കെന്ദെഥോപോത്രത്ികന് ചിന്തെേിലൂകട 
പ്രതിെരിക്കുെയോണറ്.

റഷധീദികന് കുടുംബവമോയള്ള ബന്ധവം അവകനോടുള്ള പ്രണയവം 
േബിതയ്കറ് ഒരുകപോകല വിലകപ്പട്തോണറ്. അതുകെോണ്ോവോം അന്യമ
തകത്യം േംസ്ോരകത്യം കപകട്ന്നറ് തകന് ജധീവിതത്ികന് ഭോഗമോ
ക്ോൻ അവൾക്കു െഴിഞെതറ്.  ഇസോംമതകത് അടുത്റിയോൻ അവൾ 
മതഗ്രന്ഥങ്ങേിലൂകട രേദ്കയോകട േഞ്ചരിച്ചു. േൗദിയികലത്ിയ 
േബിത ഇസോമികന് മകറ്ോരുമുഖമോണു െണ്തറ്. െര്ശനമോയ നിയമ
ങ്ങൾ, മതോചോരങ്ങൾ, അറബിെളുകട മോത്രമല്ല മറ്റു പല നോട്ടുെോരുകട
യം േ്വഭോവേവികശഷതെൾ, ജധീവിതരധീതി എല്ലോം അവൾ സൂക്ഷ്മമോ
യിത്കന്ന നിരധീക്ഷിക്കുന്നുണ്ോയിരുന്നു. 

മതപഠനം േബിതകയ ആഴത്ിൽ ചിന്തിക്ോൻ കപ്രരിപ്പിച്ചു. 
ഒന്നോം അദ്്യോയത്ിൽ യഥോര്ത്ഥത്ിൽ സ്തധീയകട മതകമകന്തന്ന 
കചോദ്യത്ിനറ് ഉത്രം നൽകുന്നുണ്റ്. പിന്നധീടറ് പല േന്ദര്ഭങ്ങേിലും 
അവൾ പറയന്നുണ്റ്, എല്ലോ നിയമങ്ങളും പുരുഷനിര്മ്ിതമോണറ്, പുരു
ഷനുകവണ്ിയള്ളതോണറ്. േബിത െണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്തധീെേിൽ ഭൂരിപക്ഷ
വം േോമൂഹിെവ്യവസ്ിതികയ നിര്വിെോരതകയോകട അംഗധീെരിക്കു
ന്നവരോണറ്. ബഹുഭോര്യോത്വവം മറ്റു ദരോചോരങ്ങളും അവകര അകലോേ
രകപ്പടുത്തുന്നില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ിതിയിൽനിന്നു െിട്ോ
വന്നകതല്ലോം കനടികയടുക്കുെ എന്നറ് പ്രോകയോഗിെമോയി ചിന്തിക്കുെ
യം ജധീവിതം സുഖെരമോക്ോൻ രേമിക്കുെയം കചയ്യുന്നവരോണവര്. 
ഈ നിര്വിെോരത അവരിൽ അടികച്ല്ിക്കപ്പട്തോണറ്. ഭര്ത്ോവി
കനോടറ് അനുേരണകക്ടു െോട്ടുന്ന സ്തധീെേോണറ് നരെത്ിൽ ഏകറയ
ള്ളതറ്. ഇസോംമതം േ്വധീെരിക്ോത്വകരല്ലോം നരെത്ിൽ കവവം, മഫ്ത
യിൽനിന്നു േ്വോതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യോപിക്കുന്ന ഓകരോ മുടിയിഴയം നിങ്ങൾ 
നരെത്ികലക്റ് വലിച്ിഴയ്കകപ്പടോൻ െോരണമോകും എന്നുതുടങ്ങി 
ധോരോേം ദര്വ്യോഖ്യോനങ്ങൾ കെട്ടുവേര്ന്നറ് ആചോരങ്ങൾ ജധീവിതത്ി
കന് ഭോഗമോക്ിയവരോണവര്.
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സ്തധീ, പുരുഷന്ോരുകട കൃഷിയിടമോകണന്ന വചനം പല രധീതിയിലും 
വ്യോഖ്യോനിക്കപ്പടോം. പുരുഷകമധോവിത്വത്ികന് െണ്ണിൽ സ്തധീശരധീരം 
തകന് േ്വോര്ത്ഥതയ്കനുേരിച്റ് കചത്ിമിനുക്ോനുള്ള അധിെോരം പുരു
ഷനുണ്റ്. മതോചോരകമന്ന കപരിൽ കപൺകുട്ിെകേയം കചലോെര്മ്
ത്ിനു വികധയരോക്കുന്ന സുഡോനിെകേക്കുറിച്റ് കനോവലിൽ പരോമ
ര്ശിക്കുന്നുണ്റ്. പരിഷ്ോരിെളും വിദ്യോേ്ന്നരുകമോകക്യോയ രക്ഷി
തോക്ൾകപോലും ഇത്രം െോട്ോേത്ിനു കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതറ് േബിത 
കഞട്കലോകടയോണറ് െോണുന്നതറ്. പുരുഷനറ് സ്റലംഗിെതയം സ്തധീക്റ് 
അസ്റലംഗിെതയമോണറ് പുണ്യം എന്നോണറ് പുരുഷകെന്ദിതമോയ േമൂ
ഹത്ികന് വിശ്വോേം. 

റഷധീദം മതകത്ക്കുറിച്റിയോനും മതത്ിലൂകട യോത്രകചയ്ോനും 
രേമിക്കുന്നുണ്റ്. മക്യിൽവച്റ് റഷധീദറ് നൂറ്ോണ്ടുെൾക്പ്പുറത്തുനിന്നുവ
ന്ന ഒരു മനുഷ്യകന െണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഇസോമിെ നിയമവോഴ്ചകയക്കുറിച്റ് വ്യ
ത്യസ്തമോയ ചിന്തെൾ അയോൾ റഷധീദികലക്റ് പെരുന്നു. മതപരമോയ 
െോര്യങ്ങകേക്കുറിച്റ് തുറന്നചര്ച്കയ്കോരുങ്ങുന്ന റഷധീദറ് യോഥോസ്ിതിെ
ത്വത്ിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന പുരുഷനല്ല. 

എന്നും അല്ലോഹുവികന് വോക്കുെൾ പിൻതുടരുെ, സ്ിരമോയി 
സ്തധീക്കും പുരുഷനും ഇണകചര്ന്നു ജധീവിക്ോനുള്ള ഒരു നിയമപര
മോയ ഉട്ടിയോണറ് വിവോഹം, വിശ്വസ്തതകയോകട വിശുദ്ികയോകട 
ജധീവിക്കുെ, ഭര്ത്ോവികന് അഭധീഷ്ടപ്രെോരം േന്തോകനോല്ോദനം 
നടത്തുെ എന്നിങ്ങകനയള്ള നിയമങ്ങൾ അതുകപോകല അനുേരി
ക്ോൻ േബിത തയ്ോറോയിരുന്നില്ല. േബിതയകട മതപഠനം അപൂര്ണ
മോയതുകെോണ്ോണറ് വഴിമോറിചിന്തിക്കുന്നകതന്നോയിരുന്നു സുഹൃത്ോയ 
കഡോക്ടര് െകണ്ത്തുന്നതറ്. ഖുറോൻ വചനങ്ങളുകട ആശയം േന്ദര്ഭങ്ങൾ 
വിവരിച്റ് െോലത്ിനും േംസ്ോരത്ിനുമനുേരിച്റ് വ്യോഖ്യോനിക്ോത്
തുകെോണ്ോണറ് പല ദരോചോരങ്ങളും ഇസോമികന് ജധീവിതത്ികന് ഭോഗ
മോയകതന്നു െകണ്ത്തുന്ന േബിതയ്കറ് േ്വയം പഠിക്ോനും അകന്വഷി
ക്ോനുമോയിരുന്നു ഇഷ്ടം. നന്കയ നഷ്ടകപ്പടുത്ിയോലും ആചോരങ്ങൾ 
സ്റെവിടില്ല എന്നു വിശ്വേിക്കുന്ന ഒരു േമൂഹകത് മോറ്ികയടുക്കുെ 
എളുപ്പമല്ല എന്നു േബിത തിരിച്റിയന്നു. 

രണ്ോംവിവോഹക്ോരിക്റ് കപൺപണം കുറച്ചുനൽെിയോൽ മതി, 
െന്യെയ്ക്കു കൂടുതൽ കപൺപണം നൽെണം. മതത്ിലും കവദഗ്രന്ഥങ്ങ
േിലും പുരുഷകന് കമൽകക്ോയ്മ അവകേ പധീഡിപ്പിച്ചുകെോകണ്യിരിക്കുന്നു. 
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മനസ്ിൽ മുറിവെളുമോയോണറ്  മുസധീംസ്തധീെൾ െഴിയന്നതറ്. “മുറികവറ് 
േിംഹങ്ങൾ മുരേോതിരിക്ില്ല, അവ അഴിെേിൽ ശക്മോയി മോന്തുന്നു
മുണ്റ്” എന്നറ് േബിത ചിന്തിക്കുന്നു. എത്രെോലം അടിച്മര്ത്ിയോലും 
സ്തധീയകട പ്രതികഷധം പുറത്തുവരോതിരിക്ില്ല. ആശുപത്രിയികലത്തു
ന്ന അറബികപ്പണ്ണുങ്ങൾ ചിെിത്സകയക്കുറിച്റ് നിരവധി േംശയങ്ങൾ 
കചോദിക്കും. ചിെിത്സയിൽ വരുന്ന കചറിയ പിഴവെൾ അവര് ക്ഷമി
ച്ിരുന്നില്ല. ശക്മോയി പ്രതിെരിക്കുന്നവരോണവര്. പകക്ഷ പുരുഷകന് 
േ്വോര്ത്ഥതയ്ക്കു വഴങ്ങോനും അവകര ആെര്ഷിക്ോനും അവര് നിരന്തരം 
രേമിക്കുെയം േകന്തോഷകത്ോകട വികധയത്വം േ്വധീെരിക്കുെയം 
കചയ്യുന്നു. സ്തധീെകേ ശബ്മില്ലോത്, എളുപ്പം തേയ്കോവന്ന അനുേരണ
യള്ള മൃഗങ്ങേോക്ിമോറ്ോൻ അധിെോരിെൾക്കു െഴിയന്നു. അതിനുള്ള 
ശക്മോയ ആയധങ്ങേോണറ് വിശുദ്ഗ്രന്ഥവം നബിവചനങ്ങളും 

െകനഡിയൻ എഴുത്തുെോരി ആലിേൺ വിയറിംഗറ് ഇറോൻേന്ദര്ശ
നത്ികന് അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുക്ോൾ മുസധീംസ്തധീെൾ അനുഭവി
ച്ചുകെോണ്ിരിക്കുന്ന പധീഡനങ്ങകേക്കുറിച്റ് പറയന്നുണ്റ്. ഒരു ഇറോനി 
പുകരോഹിതൻ പറയന്നു, “േ്വോതന്ത്ര്യം വിലകെോടുകത്ോ നിയമംമുകഖ
നകയോ വോകങ്ങണ് വസ്തുവല്ല. അതറ് ഉള്ളിൽ അനുഭവികക്ണ് ഒരവസ്
യോണറ്.” അതോയതറ് പര്ദ്യ്ക്കുള്ളികല ഇറോനിസ്തധീെളുകട ഹൃദയത്ിൽ 
കവണ്ടുകവോേം േ്വോതന്ത്ര്യമുകണ്ന്നറ്. ഭോര്യമോര്ക്ിടയിൽ കതറ്ിദ്ോര
ണെൾ വേര്ന്ന പശ്ോത്ലത്ിലോണറ് ഭോര്യമോകര പുറംകലോെവമോ
യള്ള ബന്ധത്ിൽനിന്നെറ്ോൻ പ്രവോചെൻ മുതിര്ന്നതറ്. സ്തധീ വധീടിന
െത്തുതകന്ന ഇരിക്ണം, പുറത്ിറങ്ങുക്ോൾ ആേെലം മറയ്കണം. 
പല മുസധീം രോഷ്ടങ്ങേിലും വിപ്ലവെോരിെേോയ സ്തധീെൾ പര്ദ് വലി
കച്റിഞെറ് കതരുവികലക്ിറങ്ങിയതോയി ചരിത്രേംഭവങ്ങൾ കരഖ
കപ്പടുത്തുന്നു. എന്നോൽ േൗദി അകറബ്യയിൽ നിയമങ്ങൾ കുകറക്കൂടി 
െര്ശനമോയിരുന്നു. റിയോദിൽ ജനിച്ചുവേര്ന്ന കഡോക്ടര് രജോഅൽേോ
നിയ ‘റിയോദികല കപൺകുട്ിെൾ‘ എന്ന പുസ്തെത്ിൽ േൗദിയികല 
കപൺകുട്ിെളുകട മനസ്സുതുറക്കുന്നു.  െഥപറയോൻ ഇ-കമയിൽ േകകേ
തമുപകയോഗിച് ഈ രചന േൗദിേര്ക്ോര് നികരോധിച്ചു. എഴുത്തു
െോരിക്കുകനകര വധഭധീഷണിയയര്ന്നു. എന്നിട്ടും പുസ്തെം രഹേ്യ
മോയി പ്രചരിക്കപ്പട്ടു. പര്ദ്യ്ക്കുള്ളിൽ കരോഷം തിേച്ചു. നോലു കപൺകു
ട്ിെളുകട െഥ പറയക്ോൾ ഒരിക്ലും വ്യവസ്ിതികയ കവല്ലുവി
േിക്കുന്നില്ല. എല്ലോനിമയങ്ങളും അനുേരിച്ചുകെോണ്ടുതകന്ന സ്തധീക്കും 
മനസ്സും േ്വപ്നങ്ങളും ഉകണ്ന്നറ് പ്രഖ്യോപിച് െഥോപോത്രങ്ങേോണവര്. 
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േോഹിത്യസൃഷ്ടിെേിലൂകട അേമത്വകത്യം അനധീതികയയം 
എതിര്ത് നിരവധി എഴുത്തുെോരിെളുണ്റ്. 

ഇറോക്ിൽ കൂട്കക്ോലകചയ്കപ്പട്വരോണറ് നബിയകട പൗത്രൻ 
ഹുസ്റേനും കുടുംബവം. അവരിൽ ബോക്ിയോയതറ് ഹുസ്റേകന് േ്വോ
തന്ത്ര്യദോഹിയോയ മെൾ സുസ്റെന മോത്രം. അവളുകട െഥ വോയിച്
കപ്പോൾ കെരേത്ികല തോത്രിക്കുട്ികയ േബിത ഓര്ത്തു. പുരുഷെോപ
ട്യത്ികനതികര ശബ്മുയര്ത്ിയവര് കവകറയമുണ്റ്. േ്വോതന്ത്ര്യത്ി
നുകവണ്ി ഇറങ്ങിത്ിരിച് വിപ്ലവെോരിയോയ അവകേ അറബിെൾ 
വിേിച്തറ് ‘ബര്േ’ എന്നോണറ്. ‘മുഖം മറയ്കോത്വൾ‘, ‘തലകുനിക്ോ
ത്വൾ‘ എകന്നോകക്യോണറ് ആ വോക്ികന് അര്ത്ഥം. 

േബിതയ്കറ് േൗദിയികല ജധീവിതം അേഹ്യമോയികത്ോന്നിത്തുട
ങ്ങിയതറ് റഷധീദം മോനേിെമോയ അെൽച് െോണിച്കതോകടയോണറ്. 
എത്ര കലോെപരിചയമുണ്ോയോലും പുരുഷകന് മനസ്ികല ആധിപത്യ
മകനോഭോവം കുറയില്ല എന്നവൾ തിരിച്റിഞ്ഞു. ഔകദ്യോഗിെജധീവിത
ത്ിലും പല േന്ദര്ഭങ്ങേിൽ അവളുകട മനസ്ിൽ കരോഷം പതഞ്ഞു
കപോങ്ങിയിട്ടുണ്റ്. അവളുകട പ്രതികഷധം േൗദിയകട നിയമങ്ങൾക്കും 
ആചോരങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ എരിഞെടങ്ങി. നോട്ികലക്റ് മടങ്ങോൻ 
അവൾ തധീരുമോനിച്ചു. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വോയിച്ചും ആത്ധീയെോര്യങ്ങ
േിൽ മുഴുെിയം േ്വയംതധീര്ത് ഏെോന്തതയിൽ െഴിയന്ന റഷധീദിനും 
േബിതയകട തധീരുമോനകത് അനുകൂലികക്ണ്ിവന്നു. യോത്രപറയോകന
ത്ിയ േബിതകയോടറ് കഡോക്ടര് ആേ്യ പറയന്നു, “നിങ്ങൾക്റ് നില
യ്കോത് ഇഛേോശക്ിയം തിരിച്റിവെളുമുണ്റ്. നോട്ികലത്ിയോൽ അവ 
ഇസോമികന് വേര്ച്യ്ക്കുകവണ്ി ഉപകയോഗിക്കുെ.” േൗദിയികല ഓകരോ 
കപണ്ണികന്യം ഉള്ളിൽ ഈ തിരിച്റിവണ്ോകും. പകക്ഷ വ്യവസ്ിതി
ക്കുമുന്നിൽ അവരുകട പ്രതികഷധങ്ങൾ ദര്ബലമോകുന്നുകവന്നുമോത്രം.

ഏഴുകെോല്ലകത് േൗദിയികല ജധീവിതത്ിൽനിന്നറ് എന്തോണു െിട്ി
യകതന്ന കചോദ്യത്ിനറ് േബിത വ്യക്മോയ ഉത്രം നൽകുന്നുണ്റ്. 
അവൾ ഇസോമിൽനിന്നറ് കവള്ളവം വേവം കശഖരിച്ിട്ടുണ്റ്. അതികല 
േോമൂഹിെേമത്വം, േോകഹോദര്യം, മതം ആവശ്യകപ്പടുന്ന േോമൂഹ്യപ്ര
തിബദ്ത, അതികന് ചരിത്രത്ിലുറങ്ങുന്ന വിപ്ലവോംശം, റഷധീദികനോ
ടുള്ള അഗോധപ്രണയം ഇകതോകക്യോണറ് േബിതകയ ആെര്ഷിച്തറ്. 
ഇസോംമതത്ികന് നന്െൾ െകണ്ത്ോൻ ഏഴുവര്ഷകത് പ്രവോേജധീ
വിതത്ികല അകന്വഷണം അവകേ േഹോയിച്ചു. “എവികടനികന്നോകക് 
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കവള്ളവം വേവം വലികച്ടുത്ോലും മരങ്ങകേല്ലോം ആെോശം േ്വപ്നംെ
ണ്ടുതകന്ന വേരുന്നു. അവികടക്കുതകന്ന സ്റെെളും ചില്ലെളുമുയര്ത്തുന്നു.” 
സ്തധീേ്വോതന്ത്ര്യത്ികന്യം ആത്ധീയതയകടയം അംശങ്ങൾ ഇഴകച
ര്ന്നുെിടക്കുന്ന ഈ വോക്കുെൾ േബിതയകട മതകമകന്തന്നു വ്യക്മോ
ക്കുന്നു. മഫ്തയിൽനിന്നു കുതറിയ കച്ൻ ചുരുൾമുടിയിഴെൾ അതിരി
ടുന്ന േബിതയകട േ്വര്ണ്ണമുഖത്ിനറ് ചരിത്രത്ിൽ തോകനവികടകയോ 
െണ്ടുമുട്ിയ കപൺമുഖകത്ോടു േോദൃശ്യമുണ്കല്ലോ എന്നു റഷധീദറ് ചിന്തി
ക്കുക്ോഴോണറ് കനോവൽ അവേോനിക്കുന്നതറ്.

േബിതയകട പ്രവോേജധീവിതം, േൗദിയികല സ്തധീെളുകട അവസ്, 
അവിടുകത് ജധീവിതം, കജോലികതടി േൗദിയികലത്ി എന്നും 
രണ്ോംെിട പൗരത്വം അനുഭവിക്കുന്ന വികദശിെൾ എന്നിങ്ങകന 
നിരവധി െോര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതധീര്ക്ോനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ കനോവൽ 
പലകപ്പോഴും കവറും വിവരണമോയികപ്പോകുന്നുണ്റ്. ഈ കനോവലികന് 
ശില്ഭംഗികയോ കനോവലിസ്റികന് രചനോതന്ത്രകമോ ഒന്നും ആരും ചര്ച്
കചയ്ോനിടയില്ല. പ്രകമയമോണറ് ഈ കനോവലികന് െരുത്റ്. റഷധീദിനു
കവണ്ി മതം മോറിവന്ന േബിതകയയോണറ് കനോവലിസ്ററ് കെന്ദെഥോപോ
ത്രമോക്ിയതറ്. മുസധീംേമുദോയത്ിൽ ജനിച്ചുവേര്ന്ന ഒരു കപണ്ണോണറ് 
ഇങ്ങകന പ്രതികഷധം പ്രെടിപ്പിച്ിരുന്നകതകേിൽ കൂടുതൽ എതി
ര്പ്പുെൾ ഈ കൃതി ഏറ്റുവോങ്ങുമോയിരുന്നു. പല അദ്്യോയങ്ങളും ചില 
ആശയങ്ങളുകട ചര്ച്െേോയിത്കന്നയോണറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. 

സ്തധീ അവളുകടതോയ ഇടം െകണ്കത്ണ്തുണ്റ്. ഏതു നോട്ിലോയോ
ലും ഏതു മതത്ിലോയോലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്തധീെളും അവഗണിക്
കപ്പടുന്നു. അവര്ക്ിടയിൽനിന്നറ് ചരിത്രകബോധകത്ോകട, ഇഛേോശക്ി
കയോകട തങ്ങളുകട ജധീവിതകത് വോയിക്ോനും പ്രതികഷധിക്ോനും അതറ് 
ആവിഷറ് െരിക്ോനും െഴിയന്നവര് ഇനിയം മുകന്നോട്ടുവകന്ന മതിയോകൂ 
എന്നോണറ് ഈ കനോവൽ വോയനക്ോകര കബോദ്്യകപ്പടുത്തുന്നതറ്.

ദീെ ആര്.വി.എം.
ഗകവഷെ, െോര്യവട്ം െോ്േറ്,

കെരേയൂനികവഴ്ിറ്ി.



അതിജീവനത്ിരറെ സജത്യയാത്

മനുഷ്യമനസ്ികല വിെോരവിചോരങ്ങളുകട ആവിഷ്ോരമോണറ് േോഹി
ത്യത്ിൽ നിര്വ്ഹിക്കപ്പടുന്നതറ് എന്നതു തര്ക്മറ് േംഗതിയോ
ണകല്ലോ. അതിൽ ആനുെോലിെവിഷയങ്ങളുകട പ്രേക്ി അനുേ
രിച്റ് േോഹിത്യം; കെമിനിേം, ദേിതറ്ചിന്തെൾ, െ്യൂട്ര്യഗം, 
കപോര്കണോഗ്രെി, അസ്തിത്വവോദം, അലിഗറി, ആധുനികെോത്രത, 
ആകഗോേവല്ക്കരണം എന്നിങ്ങകന വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങകേ ഉൾകക്ോ
ള്ളുന്നു. േോഹിത്യത്ിനു പല നിര്വ്ചനങ്ങളുണ്റ്. കതോൺഡൺ 
സ്റവൽഡര് പറയന്നു. െഴ്ില്ലോത് പ്രസ്തോവങ്ങളുകട ഉപെരണേംഗധീ
തോലോപനമോണറ് േോഹിത്യകമന്നറ്. ജധീവിതത്ിനറ് എകപ്പോഴും പ്രതധീക്ഷ 
നല്കുന്നതോണറ് േോഹിത്യകമന്നോണറ് ഓസ്ോര്സ്റവൽഡറ് പറയന്നതറ്. 
കതോമേറ് ഡ്വധീെൻേിയകട അഭിപ്രോയത്ിൽ, േോഹിത്യം രണ്ടുവിധ
ത്ിലുണ്റ്. ഒന്നോമകത്തറ് അറിവികന് േോഹിത്യം, രണ്ോമകത്തറ്, 
ശക്ിയകട േോഹിത്യം. അറിവികന് േോഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുെ എന്ന 
കൃത്യം നിര്വ്ഹിക്കുന്നു. ശക്ിയകട േോഹിത്യം ചലിപ്പിക്കുന്നു. സ്തധീ 
ജധീവിതത്ിലും േോഹിത്യത്ിലും തിരിച്റിവികന് കമഖലയികലക്കു 
െടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതു പ്രധോന െോര്യമോണറ്. വിവിധ വിഷയ
ങ്ങകേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവറ് അവകേ ചലിപ്പിക്ോൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
പ്രകത്യെിച്റ് അധഃകൃത വര്ഗ്ത്ികല്ട് സ്തധീെൾ. എല്ലോവിധ ചൂഷണങ്ങ
ൾക്കും വികധയരോകുന്ന സ്തധീ മോത്രമല്ല, പുരുഷനും ദലിതറ് എന്നറിയകപ്പ
ടുന്നു. ദലിതറ് എന്ന പദം പ്രചോരത്ിൽ കെോണ്ടു വന്നതറ് 1970-െളുകട 
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ആദ്യം മഹോരോഷ്ടയിൽ രൂപം കെോണ് ദലിതറ് പോന്തര് പ്രസ്ോനമോണറ്. 
വോച്യോര്ത്ഥം അടിച്മര്ത്കപ്പട് എന്നോണറ്. ഇന്നകല വകര അമര്ത്ി
പ്പിടിച് ശബ്ത്ികന്, വിചോരത്ികന്,  അഭിലോഷങ്ങളുകട ആവിഷ്ോ
രമോണറ് ദലിതറ് േോഹിത്യത്ിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതറ്. ആയിരക്ണ
ക്ിനു വര്ഷങ്ങൾക്കുകശഷമോണറ് ദലിതറ് ജധീവിതം, േോഹിത്യത്ിൽ 
അടയോേകപ്പടുത്ോൻ തുടങ്ങിയതറ്. ദലിതരുകട ദഃഖങ്ങൾക്കു ബഹിര്ഗ
മനം ഉണ്ോയിരിക്കുന്നു. ദലിതറ് േോഹിത്യകമന്നോൽത്കന്ന േ്വോത
ന്ത്ര്യത്ിനു കവണ്ിയള്ള േോംസ്ോരിെ പ്രവൃത്ിയം മനുഷ്യോവെോശ
ങ്ങൾക്കു കവണ്ിയള്ള അക്ഷധീണമോയ കപോരോട്വമോണറ്.

ബോബുറോവ ബോഗുലികന് അഭിപ്രോയത്ിൽ, ദലിതറ് േോഹിത്യ
ത്ികന് കെന്ദബിന്ദു മനുഷ്യനോണറ്. മനുഷ്യകന് ഇ്ങ്ങളും തു്ങ്ങ
ളും ആവിഷ്രിക്കുന്ന ദലിതറ് േോഹിത്യം അവകന വിപ്ലവത്ികലക്റ് 
നയിക്കുന്നു. അവകന മഹത്വമുള്ളവനോയി െണക്ോക്കുന്നു. അവനിൽ 
വിഭോഗധീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പെരം അകന്യോന്യം കനേഹിക്ോൻ 
പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭോരതധീയ ദലിതറ് േോഹിത്യ അക്ോദമി കെരേഘടെ
ത്ികന് അധ്യക്ഷൻ എരുകമലി വിജയകന് അഭിപ്രോയത്ിൽ, ദലിതറ് 
േോഹിത്യം ദലിതറ് േമുദോയത്ിൽ ജനിച് ഒരുവൻ തകന്ന എഴുതുന്ന
തോയിരിക്ണകമന്നില്ല.... ദലിതറ് േോഹിത്യം ജോതി േോഹിത്യമല്ല. 
ജോതി നശധീെരണത്ിനും േമത്വത്ിനും കവണ്ി കപോരോടുന്ന വിപ്ല
വെോരിെളുകട േോഹിത്യമോണറ് (പുരുകഷോത്മൻ കെ.േി., ദലിതറ് 
േോഹിത്യ പ്രസ്ോനം, കെരേേോഹിത്യ അക്ോദമി, തൃശൂര്, പുറം 83). 
ദലിതറ് എഴുത്തുെോരനറ് ദലിതറ് െോഴ്ചപ്പോടുെൾ ഉണ്ോയിരിക്ണം.       

മോറ്ങ്ങൾക്കു കവണ്ിയള്ള െലോപങ്ങളുകട ചിഹ്നമോണറ് ദലിതര്. 
അതറ് ഒരു ജോതിയല്ല. പരിവര്ത്നത്ികന്യം വിപ്ലവത്ികന്യം 
പ്രതധീെമോണതറ്. ഈ രോജ്യകത് ചൂഷിതകര അതു പ്രതിനിധോനം 
കചയ്യുന്നു.  അടിമ ഉടമ ബന്ധത്ികന് അനുഭവേോക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്ര
ത്ിൽ കരഖകപ്പടുത്കപ്പട്ിരിക്കുന്നു. ചരിത്രം എന്നു പറയന്നതറ് മനുഷ്യ
കന് അകനെം മുഖങ്ങേോകണന്നു അഴധീകക്ോടറ് ചൂണ്ിക്ോട്ടുന്നു(സുകുമോര് 
അഴധീകക്ോടറ്, ഭോരതധീയത, ഡി.േി.ബുക്റ്, കെോട്യം, 1999, പുറം17).
അധിെോരവം ജനതയം തമ്ിലുള്ള ബന്ധത്ികന് കരഖയോണറ് ചരിത്ര
ത്ിൽ അടയോേകപ്പടുത്തുന്നതറ്. അടിമ ഉടമ വ്യവസ്യിൽ നിന്നും േോമൂ
ഹിെേമത്വത്ികന് ശുദ്വോയ ശ്വേിക്കുവോൻ മനുഷ്യൻ അനവരതം 
നടത്ിയ േംഘട്നങ്ങളുകട സുദധീര്ഘമോയ െഥയോണറ് ചരിത്രം (െരധീം 
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േി.കെ., ചരിത്രപഠനങ്ങൾ, ചരിത്രം പബ്ികക്ഷൻേറ്, തിരുവനന്ത
പുരം, 1984, പുറം 19). ഓകരോ േമൂഹത്ിലും ഏകതകേിലും ഒരു വര്ഗ്ം 
േമൂഹത്ികന് ഉല്ോദനവിഭവങ്ങകേ െയ്ടക്ികവച്റ് മൃഗധീയഭൂരിപക്ഷ
കത് അടക്ി ഒതുക്ി െഴിഞെിട്ടുണ്റ്. അവശത അനുഭവിച് വര്ഗ്ങ്ങൾ 
േംഘടിതമോയി എതിര്ത്ിട്ടുമുണ്റ്.... അടിമെൾ ഉടമെൾകക്തികര 
േമരം കചയ്തു. ഇന്നറ് കുടിയോൻ ജന്ികക്തിരോയി േമരം കചയ്യുന്നു. 
കതോഴിലോേിെൾ മുതലോേിെൾകക്തികരയം.... എന്നും തോല്ര്യങ്ങളും 
ആശയങ്ങളും അഭിലോഷങ്ങളും തമ്ിൽ േംഘട്നങ്ങൾ നടക്ോകത 
നിര്വ്ോഹമില്ല, അവിരോമമോയ േംഘട്നത്ികന് െഥയോണറ് മനുഷ്യ
ചരിത്രം (െരധീം േി.കെ., ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ, പുറം18-29).     

വയനോടറ്, അട്പ്പോടി ജില്ലെേിൽ അടിച്മര്ത്കപ്പട് ചൂഷിതരുകട 
നിലവിേി ഇകപ്പോഴും മുഴങ്ങികക്ോണ്ിരിക്കുെയോണകല്ലോ. വര്ഷങ്ങ
കേോേം അദ്്വോനിച് ഭൂമി തങ്ങളുകട കപരിൽ േ്വന്തമോയി െിട്ടുന്നതി
നും കവതനത്തുെ ന്യോയമോയി വര്ദ്ിപ്പിക്കുന്നതിനും അവര് ശബ്ം 
മുഴക്ികക്ോണ്ിരിക്കുന്നു. പഴയെോലത്റ് നിലനിന്നിരുന്ന അവെോ
ശേമരങ്ങളുകട ബോക്ിപത്രകമകന്നോണം ആ ശബ്ം അവകശഷിക്കു
ന്നു. ആദിവോേി ചരിത്രത്ികലക്കു െകണ്ണോടിക്കുെയോകണകേിൽ, മോന
ന്തവോടിയ്കരിെിലോണറ് വള്ളിയൂര്ക്ോവറ് കക്ഷത്രം. പണ്റ് അടിയകരയം 
പണിയകരയം അടിമെേോക്കുന്ന െരോര് ഇവികട കവച്ോണറ് ജന്ിെൾ 
ഉറപ്പിച്ിരുന്നതറ്. പണം പറ്റുന്ന ആദിവോേിയം കുടുംബവം ആ ഭൂവ
ടമയ്ക്കുകവണ്ി ജധീവിതെോലം മുഴുവൻ കജോലികയടുക്ണം എന്നോണു 
നിബന്ധന. എന്നോൽ അവര്ക്കു േ്വന്തമോകയോന്നും ലഭിക്കുെയില്ല. 
ചരിത്രം പരികശോധിക്കുക്ോൾ, കപരുമോട്ി പഞ്ചോയത്ിൽ നടന്ന 
കെോേവിരുദ്േമരത്ിനു കനതൃത്വം കെോടുത്തറ് കഗോത്രവര്ഗ്മോയ 
ഇരവോലൻ േമൂഹത്ികല്ട് മയിലമ്യോയിരുന്നു എന്നു െോണോവ
ന്നതോണറ്. കെരേത്ികല ആദിവോേി വിഭോഗത്ികല്ട് േി.കെ.
ജോനുവികന് കനതൃത്വത്ിൽ േമരങ്ങളുണ്ോയതറ് ഏവര്ക്കുമറിയോവ
ന്നതോണറ്. ഇടം നഷ്ടകപ്പട് ഒരു ജനേമൂഹകത്ോടറ് പരിഷ്കൃതകലോെം 
കചയ് കതറ്റുെൾ അകനെമോണറ്. വിശ്വോേങ്ങളും പോര്ര്യങ്ങളും തനതു 
സ്റശലിയിൽ തുടരുന്ന ആദികുലങ്ങൾ ഇന്നു തിരിച്റിവികന് പ്രെോശ
ത്ിൽ മുകന്നറുവോൻ തുടങ്ങുന്നു. 

പുകരോഗതിയകട െോര്യത്ിൽ ഇന്നും പുറെിൽ നില്ക്കുന്നവരോണറ് െോട്ടു
നോയ്കര്, കതൻകുറുമര്, കജനു കുറു്ൻ എന്നിവര്. വനവിഭവങ്ങേോയ 
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കതൻ, െോട്ടുെിഴങ്ങറ്, െോയ്കനിെൾ, പുഴമത്സ്യം എന്നിവകയ ആരേയിച്ോ
ണവര് െഴിയന്നതറ്. മുേ ഉരേിയോണറ് തധീ ഉണ്ോക്ിയിരുന്നതറ്. പ്രോകൃത
രോയിക്ഴിയന്ന ഒരു വിഭോഗം. െോടികന് നോയെൻമോരോയ ഇവര് െോട്ടു
നോയ്കന്ോരോയി. പണ്ടുെോലത്റ് മലയകട അടിവോരങ്ങേിലും ഗുഹെേിലും 
തോമേിച്ിരുന്ന ഇവര് മലോടി എന്ന കപരിലും അറിയകപ്പട്ിരുന്നു. 
കചറുകെോേനിെേിലോയിട്ോണറ് തോമേം. കുടിലുെൾ കമടല (കഗോഡ) 
കെോണ്ടുണ്ോക്ിയതോയിരിക്കും. അതോയതറ് മുേ തല്ലി തട്ിയോയി അടി
ക്കുന്നു. അതികന് അെവം പുറവം മണ്ണു കതച്ചു കുഴച്ചു കതയ്ക്കും. കമല്ക്കൂര പുല്ലു 
കമഞെതോയിരിക്കും. വസ്തധോരണരധീതിയിൽ വലിയ ആഡംബരകമോ
ന്നും അവര്ക്ില്ല. നധീേമുള്ള കചലയോണറ് സ്തധീെൾ ധരിക്കുന്നതറ്. അരയ്ക്കു 
ചുറ്ിയ വസ്തത്ികന് മറുതല തകന്ന മോറു മറയ്കോനും ഉപകയോഗിക്കുന്നു.  

ദലിതറ് െഥ, െഥോേോഹിത്യത്ിൽ പുതികയോരു േോമൂഹിെമോനം 
സ്റെവരുത്ി. മലയോേത്ിൽ ടി.കെ.േി.വടുതലയം േി.അയ്പ്പനു
മോണറ് കചറുെഥോരംഗത്റ് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതറ്. ജോതധീയങ്ങേോയ പരോധധീ
നതെൾകെോണ്റ് അടിച്മര്ത്കപ്പട് ദലിതരുകട ആത്ധീയവികക്ഷോഭ
ങ്ങളുകട കഞരുക്ം ടി.കെ.േി.യകട െഥെേിൽ ആവിഷ്രിച്ിട്ടുണ്റ്. 
േി.അയ്പ്പനോെകട്, ദലിതറ് ജധീവിതോവസ്യകട ആന്തരിെ േംഘര്ഷ
ങ്ങൾ െഥെേിൽ ചിത്രധീെരിച്ിട്ടുണ്റ്. അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമോയി 
ദലിതരുകട ആഗ്രഹങ്ങൾ വിപ്ലവവധീര്യത്ിനു വഴിമോറുന്ന ജധീവിതയോ
ഥോര്ത്ഥ്യമോണറ്  എം.മുകുന്ദൻ ‘ െോമവം വിപ്ലവവം’ എന്ന െഥയിൽ 
ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നതറ്. െോട്ടുനോയ്കരുകട ജധീവിതപരികഛേദമോണറ് 
െഥയകട കെന്ദപ്രകമയം. ആലകക്ോരി ചന്തയിൽകവച്റ് മുേങ്കുറ്ിെ
േിൽ കതൻ നിറച്റ് വില്ക്കുവോൻ കപോയി തിരിച്ചുവരുന്ന തുള്ളിച്ികയ േ്വ
ന്തമോക്കുവോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലമുറിയൻ ആദിവോേി ജധീവിതത്ി
കന് പരികഛേദമോണറ്. ഈ െഥയിലൂകട കവേികപ്പടുന്ന കതനികന് വില്ന
കയക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്യിൽ നിന്നും രണ്ടുകപര്ക്കും െണക്കു സ്റെെോര്യം 
കചയ്ോൻ െഴിയോത് അവസ് വ്യക്മോക്കുന്നുണ്റ്. അതറ് ഇന്നും ചില
യിടങ്ങേിൽ നിലനില്ക്കുന്ന അവസ്യോണറ്. െണക്കുെളും െണക്കുകൂട്
ലുെളുമില്ലോകത അന്നന്നുകവണ് ആഹോരത്ിനു കവണ്ി അത്യദ്്വോനം 
കചയ്യുന്ന മനുഷ്യകക്ോലങ്ങൾ. നിരന്തരമോയ ചൂഷണം ചിലകപ്പോകഴല്ലോം 
അവരുകട പ്രതികരോധകശഷികയ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്റ്. 

ആദിവോേി ഭഗവതിയോയ െള്ളത്ി ഭഗവതികയക്കുറിച്ചു പറയ
ന്നുണ്റ്. ഭഗവതിയകട കുരുകത്ോലമുടിയിൽ െണം വിടര്ത്ി നില്ക്കുന്ന 
പറക്കും പോമ്പുെകേ െോണോം. െോവികല ആട്ം െഴിഞെോൽ പോമ്പുെൾ 
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തിരികെ മുരിക്ിൻ മുെേിൽ പറന്നു കചന്നിരിക്കും. ചത് പശുവികന് 
ഇറച്ിതിന്നറ് അമ് ചത്തു കപോയിരിക്കുന്നു. കുപ്പയിൽ പുരയള്ള ആദി
വോേിെളുകട ഭക്ഷണം വൃത്ിയില്ലോത്തോകണന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പടു
ന്നു.  ആദിവോേി കപരുെൾ, തന്തയകട കപരറ് നോയികന് കമോൻ എന്നും 
തള്ളയകട കപരറ് കതവിടിച്ി എന്നുമോണറ്. െഥോനോയിെയോയ തുള്ളിച്ി 
നിരക്ഷരയോകണകേിലും തകന് ചോരിത്ര്യം െോത്തുസൂക്ഷിക്ോൻ അവൾ 
ബദ്രേദ്യോണറ്. േ്വന്തം വര്ഗ്ത്ിൽ നിന്നുകപോലും അവൾക്കു സുര
ക്ഷിതത്വം അനുഭവകപ്പടുന്നില്ല. ജധീവിതം പുലര്ത്ോൻ രോപെൽ കതൻ 
വിറ്റ് തിരിച്ചുവരുന്ന തുള്ളിച്ികയ പിന്തുടര്ന്ന തലമുറിയനിൽ നിന്നും 
അവൾ തുണി വലിച്ചു പറിച്ോയോലും രക്ഷകപ്പടുന്നുണ്റ്. എന്നോൽ ഒരോഴ്ച 
െഴിഞെകപ്പോകഴക്കും നിസ്ഹോയയോയ  സ്തധീ ചിത്രം െഥോകൃത്റ് ആവിഷ്
രിക്കുന്നുണ്റ്. കദഷ്യം കപോയ തുള്ളിച്ി തലമുറിയകന അകന്വഷിക്ോൻ 
തുടങ്ങുന്നു.അവകന് കുടിയികലത്ി. എന്തുതകന്ന നല്ോകമന്നു പറഞെി
ട്ടും കചറ്വോതിലിൽ തല ചോയ്ചു കവച്റ് കതങ്ങിക്രഞെിട്ടും തലമുറിയൻ 
വഴങ്ങിയില്ല. ഇവികട െോമം വിപ്ലവത്ികലക്കു വഴി മോറുന്നു. 

“ഈകേിലോബറ് േിന്ദോബോദറ്. രക്േോക്ഷിെൾ േിന്ദോബോദറ്...”. 
അവെോശങ്ങൾക്കു കവണ്ിയള്ള േമരം ആദിവോേിെൾ ആരംഭിച്ചു 
െഴിഞ്ഞു. ഉറച്തധീരുമോനകത്ോകടയള്ള മുകന്നറ്ങ്ങൾ ആദിവോേി 
ചരിത്രത്ികന് തോളുെേിൽ കുറിക്കപ്പട്ടുെഴിഞ്ഞു എന്നതികന് 
സൂചനയോണറ് ഈ െഥ.

പ്രണയത്ികന് ആര്ദ്െോല്നിെതയ്ക്കു പെരം െധീഴോേജധീവിത
ത്ികല തോേപ്പിഴെളും േ്വപ്നങ്ങളും കൂട്ികച്ര്ത്തു വോയിക്ോൻ രേമി
ക്കുന്ന െോഥിെൻ രോഷ്ടധീയത്ികന് വിപ്ലവവധീര്യത്ികലക്കു കൂടി െഥോപ്ര
കമയം വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു. വിപ്ലവം േ്വോര്ത്ഥതോല്ര്യങ്ങൾക്കു കവണ്ി 
മോത്രമോയിരിക്രുതറ്, അകതോരു വികമോചനേമരം തകന്നയോെണകമ
ന്നും മോറ്ങ്ങൾക്കു തുടക്ം കുറിക്കുകവോേം അതിനു അന്ത്യം േംഭവി
ക്രുതറ് എന്നും വ്യക്മോക്കുന്നു. ഇന്നും ആദിവോേി കെോേനിെേികല 
വികമോചനേ്വരം തുടരുന്നുണ്റ്. ആവശ്യങ്ങൾ പലതോണറ്. വിദ്യോഭ്യോ
േത്ിനു കവണ്ി, ഭൂമിക്കു കവണ്ി, അടിസ്ോനേൗെര്യങ്ങൾക്കു 
കവണ്ി, പുകരോഗതിക്കു കവണ്ി അങ്ങകനയങ്ങകന. ഈയടുത് ദിന
ങ്ങേിൽ മൂന്നോര് കതോട്ം കമഖലയികല കുറഞെ കവതനം 500 രൂപയോ
ക്ണകമന്ന ആവശ്യവമോയി രോപെൽ േമരപരിപോടിെൾ എല്ലോവ
രുകടയം രേദ്യോെര്ഷിച് േംഭവമോണകല്ലോ. ‘കപോ്ിസ്റേ ഒരുസ്റമ’ 
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പ്രവര്ത്െര് കവറിട് േമരതന്ത്രങ്ങേിലൂകട വോര്ത്െൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 
പതികനഴു ദിവേങ്ങകേോേം നടന്ന േമരം  നധീണ്ടുകപോയോൽ ഉണ്ോകു
ന്ന കതോട്ം കമഖലയകട പ്രതിേന്ധി െണക്ികലടുത്റ്, ചര്ച്യിൽ 
േമരം പിൻവലിപ്പിക്കുയോണുണ്ോയതറ്. ഹരിയോനയികല കേോൻകപടറ് 
ഗ്രോമത്ിൽ ഉറങ്ങിക്ിടന്ന നോലംഗ ദേിതറ് കുടുംബകത് ഉയര്ന്ന 
ജോതിക്ോര് കപകട്ോകേോഴിച്ചു െത്ിച് വോര്ത് ജോതിവികദ്വഷത്ി
കന് അണയോത് െനൽ ഊതികപ്പരുപ്പിക്കുന്നതോയിരുന്നു. കെോല്ല
കപ്പട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുകട മൃതകദഹവമോയി ബന്ധുക്ൾ കദശധീയപോത 
ഉപകരോധിക്കുന്നു. നധീതികതടിയള്ള യോത്ര  ഇകന്നോ ഇന്നകലകയോ തുട
ങ്ങിയതല്ല, നോകേ അവേോനിക്കുന്നതുമല്ല. അതു തുടരുന്നു. ഇന്നും 
നോകേയം വരുംെോലകത്യം മുകന്നറ്ങ്ങൾക്കു നോന്ദികുറിച്ചു കെോണ്റ് 
തോൻ ആയിരിക്കുന്നതികന അംഗധീെരിച്ചു കെോണ്റ് പുതിയ േോദ്്യത
െൾ കതടി, അധിെോര വംശകത് പ്രതികരോധിച്ചു കെോണ്റ്, ആദിവോേി 
േമുദോയം മുകന്നറുന്നു.  ജധീവിതത്ിലും േോഹിത്യത്ിലും പരിണോമങ്ങ
ളുകട ചരിത്രം രൂപകപ്പടുത്ോൻ ഒരു സ്റജത്രയോത്ര.
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പ്രതിശെയാധത്ിരറെ ഭിന്മുഖങ്ങള്:
രക.ആര്. മീെയുരട ‘െയായിപ്യാടു മുതല് ശെ്പ് ശമക്ര് വരെ’ 

എന് കഥയിലൂരട

ഒരു ജനതകയ തനിക്കു െധീഴിലോക്ലോണറ് അധിെോരം. അധിെോ
രകത് പലരും പല രധീതിയിൽ നിര്വ്ചിച്ിട്ടുണ്റ്. റസ്ൽ ‘നഗ്മോയ 
അധിെോരം’ (Naked Power) എന്നോണറ് അധിെോരകത് വിേിക്കുന്നതറ്. 
ഇറച്ികവട്ടുെോരനറ് ആടികനോടുള്ളതുകപോകല പ്രജെകേോടറ് യോകതോരു 
വിധ ഇണക്വം പ്രെടിപ്പിക്ോത് ഒന്നോണറ് അധിെോരം എന്നറ് 
അകദ്ഹം തുടര്കന്നഴുതുന്നു. (‘Power’ -P-57) സ്റധഷണിെവം ധോര്മ്ിെ
വമോയ കനതൃത്വത്ിലൂകടയം അധധീശത്വത്ിലൂകടയമോണറ് ഒരു േമൂഹ
വിഭോഗം കനതൃത്വം നിലനിര്ത്തുന്നതറ് എന്നു വോദിക്കുന്ന ഗ്രോംഷിയം 
ജ്ോനവം അധിെോരവം പരസ്പരം ബന്ധകപ്പടുന്നകതങ്ങകന എന്നറ് 
വിലയിരുത്തുന്ന മികഷൽ ഫൂകക്ോയം അധിെോരകത്ക്കുറിച്റ് 
വിശദമോയി പരികശോധിക്കുന്നുണ്റ്. പിയറി കബോര്ദയൂ, ലൂയി അൽത്തൂ
േര്, ഇ.പി. കതോംേൺ, റിച്ോര്ഡറ് കഹോഗ്ോര്ട്റ്, സ്റയുവര്ട്റ് ഹോൾ, 
കറയ്മണ്റ് വില്യംേറ് തുടങ്ങി ഒട്നവധി കപര് േംസ്ോരകത്യം പ്രതി
കരോധകത്യം കുറിച്റ് ചിന്തിച്വരോണറ്. ഴോെറ് ദറിദ (Jacques Derida) 
യകട അപനിര്മ്ോണ പഠനം േോംസ്ോരിെ ചിഹ്നങ്ങളുകട അധധീശത്വം 
കവേിവോക്കുന്നവയോയിരുന്നു.

ശിക്ഷയിലൂകട അധിെോരം സ്ോപിച്ിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം പിന്നധീടറ് 
ശിക്ഷണത്ിലൂകട തങ്ങളുകട ശക്ി നിലനിര്ത്ിയകതങ്ങകന എന്ന
തികന് െഥയോണറ് ചരിത്രം. നോമറിയോകത നമ്മുകട ശരധീരവം മനസ്സും 
വരുതിക്റ് നിര്ത്തുെയം ‘അച്ടക്മുള്ള പൗരന്ോരോയി’ നകമ് 
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മോറ്റുെയം കചയ്യുന്നിടത്ോണറ് അധിെോരകെന്ദങ്ങേോയി അധധീശ 
ശക്ിെൾ മോറുന്നകതന്നറ് ഫൂകക്ോ വ്യക്മോക്കുന്നുണ്റ്. മതം, കനേഹം, 
നിറം, ജോതി, േ്ത്റ്, ഭോഷ, വസ്തം, ഭക്ഷണം, പ്രോയം, ലിംഗം എന്നു 
തുടങ്ങി ഏതു കമഖലയിലും നിലനിൽക്കുന്ന അധിെോരത്ിനറ് സ്ിര 
േ്വഭോവമല്ല ഉള്ളതറ്. േോഹചര്യത്ിനനുേരിച്റ് മോറുന്ന അറിവോണറ് 
‘അധിെോരം’. വധീട്ികല ‘അഛേൻ’ എന്ന അധിെോരി കതോഴിലിടങ്ങ
േിൽ അടിമയോയി മോറുന്നതറ് ഉദോഹരണമോകയടുക്ോം. ഇത്രത്ിൽ, 
നമുക്കുകമൽ നിറയന്ന പലതരം അധിെോരങ്ങൾക്കുകമൽ വ്യക്ികയോ 
േമൂഹകമോ ഒറ്കയ്കോ കൂട്ോകയോ എടുക്കുന്ന പ്രതികഷധ തന്ത്രങ്ങേോണറ് 
പ്രതികരോധം.

വ്യക്ിെൾ േ്വയം ആയധങ്ങേോയി മോറുന്ന വര്ത്മോന ഭധീെര
തയിൽ അധിെോരത്ികനതികര പ്രവര്ത്ിക്ോൻ വോളും കതോക്കുമല്ല 
ഉപെരിക്കുെ; മറിച്റ് തൂലിെയോണറ്. ഉത്മ െല അധിെോരകത് പ്രതി
കരോധിക്കുെ തകന്ന കചയ്യും. എഴുത്തുെോരുകട നോക്രിയകപ്പടുന്ന വര്ത്
മോനത്ിൽ േോഹിത്യം എങ്ങകന പ്രതികരോധ ശക്ിയോവന്നു എന്നറ് 
അകന്വഷികക്ണ്തുണ്റ്.

പ്രതിശെയാധം

ഒരു േമൂഹത്ിൽ േംസ്ോരത്ികന് പ്രധോന ചിഹ്നങ്ങേോണറ് 
ഭോഷയം േോഹിത്യവം. ഭോഷ, േോഹിത്യം, െല, ചരിത്രം എന്നിങ്ങ
കനയള്ള േോംസ്ോരിെധോരെൾ ഒരു േമൂഹത്ികന് േര്ഗ്ോത്െ പ്ര
തികരോധത്ികന് ഉറവിടങ്ങേോണറ്. *പ്രതികരോധം എന്ന പദം േോഹി
ത്യത്ിൽ ആദ്യമോയി പ്രകയോഗിക്കുന്നതറ് പലസ്തധീൻ എഴുത്തുെോരനോയ 
ഗസ്ൻ െനെോനി ആണറ്. അധിനികവശെ േോഹിത്യം, പ്രതികരോധ 
േോഹിത്യം എന്നിങ്ങകന രണ്ടുതരം േോഹിത്യകത്ക്കുറിച്ോണറ് 
അകദ്ഹം പറയന്നതറ്. ഓകരോ ഭൂപ്രകദശത്ിനുമുള്ള േവികശഷമോയ 
േോംസ്ോരിെ േോഹചര്യങ്ങൾ െലയകട ഘടനയിലും േ്വഭോവത്ിലും 
െോതലോയ മോറ്ങ്ങൾ ഉണ്ോക്കുന്നുണ്റ്. േോഹിത്യത്ിൽ ഇത്രം മോറ്
ങ്ങൾ പ്രെടകമന്നതികനക്ോൾ നിഗൂഢമോണറ്.

അധിനികവശത്ികന് പ്രത്യക്ഷ െലങ്ങേികലോന്നറ് അന്യവൽക്
രണമോണറ്. ഭോഷ, േംസ്ോരം എന്നിവകയകപ്പോകല ഒരു ജനത േ്വന്തം 
മണ്ണിൽ അന്യവൽക്രിക്കപ്പടുന്നു.
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നമുക്കുചുറ്റും നടക്കുന്ന അധിെോരത്ികന്യം അനധീതിയകടയം 
അടയോേങ്ങകേോടുള്ള കപോരോട്ം തകന്നയോണറ് പ്രതികരോധം. േംസ്ോര
ങ്ങൾക്ിടയികല വ്യത്യസ്തെകേ അംഗധീെരിക്കുെ, അധധീശത്വത്ികന
തിരോയി േര്ഗ്ോത്െമോയി പ്രതിെരിക്കുെ, േംസ്ോരത്ികന് ഉപോദോ
നങ്ങകേകയല്ലോം പ്രതിെരണേജമോക്ി പുതുക്കുെ എന്നിങ്ങകന ഒട്
നവധി ലക്ഷ്യങ്ങേോണറ് ഭോഷയിലും േോഹിത്യത്ിലുമുള്ള പ്രതികരോധ 
േംസ്ോരം മുകന്നോട്ടു കവക്കുന്നതറ്.

നമ്മുകട ഓര്മ്കയയം ഭൂതെോലകത്യം ചിതറികത്റിപ്പിക്കുെ
യോണറ് പുതിയ അധിെോര മുഖങ്ങൾ. മറവി, മുൻവിധി, സ്റവെോരിെത, 
മനുഷ്യത്വരോഹിത്യം എന്നധീ തൂണുെേിലോണറ് െോേിേം നിലയറപ്പി
ക്കുന്നകതന്നും അതികന കചറുക്ോനുള്ള വഴി ഓര്മ, യക്ികബോധം, 
മോനവിെത, ചരിത്രപരമോയ വിശെലന രധീതി എന്നിവയോകണന്നും 
കെ.ഇ.എൻ ഓര്മ്കപ്പടുത്തുന്നു.

്യാഹിത്വം പ്രതിശെയാധവം
േോഹിത്യം എക്ോലവം ശക്മോയ പ്രതികരോധമോര്ഗ്മോയിരുന്നു. 

ചരിത്രത്ികന് നിയമങ്ങൾക്റ് വഴങ്ങോത് ആഖ്യോനപോടവം കെോണ്റ് 
േ്വോതന്ത്ര്യനികഷധത്ികനതികര നമ്മുകട എഴുത്തുെോര് പടകവട്ിയിരു
ന്നു. മോനവിെ മൂല്യങ്ങൾക്കുപരി അധിെോരകത് പ്രതിഷ്ിക്ോൻ നടത്തു
ന്ന എല്ലോ രേമങ്ങകേയം അനുകൂലിച്ിരുന്ന ഒരു ഘട്ത്ിൽ കപോലും 
ഒരു പുനര്വോയനയ്കറ് ഇടം നൽെിയോൽ അക്ോലകത് എഴുത്ിൽ 
കപോലുമുള്ള പ്രതികരോധത്ികന് ശക്ി മനസ്ിലോക്ോം.

േര്ഗ്ോത്െേോഹിത്യത്ികന് െോര്യകമടുത്ോലും ജനെധീയ േമര
ങ്ങളുകട െോര്യകമടുത്ോലും അധിെോരത്ികനതികര എക്ോലവം 
ശക്മോയ പ്രതികരോധമുയര്ത്ിയ നോടോണറ് കെരേം. രേധീനോരോയണ
ഗുരു, ചട്്ി േ്വോമിെൾ, കവലുത്്ി ദേവ തുടങ്ങിയ നധീണ്നിരയകട 
കനതൃത്വത്ിൽ നടത്ിയ ഓകരോ േമരങ്ങളും പ്രതികരോധങ്ങളുകട മുഖ
പ്പുെേോണറ്. േോഹിത്യത്ിലോെകട്, െഥ, െവിത, കനോവൽ, കലഖനം, 
ആത്െഥ, എന്നിങ്ങകന വിവിധ ശോകഖോപശോഖെേോയി പിരിഞ്ഞു 
നിൽക്കുന്ന വൻമരത്ിനു തോകഴ ജനതയ്ക്കുകവണ്ി, ഭോഷയ്ക്കു കവണ്ി, 
േംസ്ോരത്ിനു കവണ്ിയള്ള മുറവിേിെൾ എക്ോലവം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്റ്.

െോേിേത്ികന് പുതുമുഖമോയി വികശഷിപ്പിക്കപ്പടുന്ന 
ഇക്ോലം എഴുത്തുെോര്ക്റ് എഴുതോൻ മോത്രമല്ല, ജധീവിക്ോൻ കപോലും 
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േ്വോതന്ത്രമില്ലോതോക്കപ്പടുന്ന ഭധീഷണെോലമോണറ്. ഈ േവികശഷ 
േോഹചര്യത്ിൽ എഴുത്ിലൂകട മോത്രകമ നഷ്ടമോയികക്ോണ്ിരിക്കുന്ന 
േ്വോതന്ത്ര്യകത് തിരികച്ടുക്ോനോവൂ. ആ ധധീരത െോണിക്കുന്ന എഴുത്തു
െോര് കുറഞ്ഞുകെോണ്ിരിക്കുന്നുകണ്കേിലും നഷ്ടമോയിട്ില്ല എന്നു െോണി
ക്കുന്നതോണറ് കെ.ആര്. മധീരയകട എഴുത്തുെൾ. മധീരയകട ‘പോയിപ്പോടു 
മുതൽ കപേറ് കമക്ര് വകര’ എന്ന െഥയിലൂകട അധിെോരവം പ്രതി
കരോധവം ഏതുതരത്ിലോണറ് െഥോെോരി ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുന്നകതന്നു 
പരികശോധിക്കുെയോണിവികട. മധീരയകട െഥെേിൽ ഏകറകയോന്നും 
പറഞ്ഞുകെട്ിട്ില്ലോത് െഥയോണറ് ‘പോയിപ്പോടു മുതൽ കപേറ് കമക്ര് 
വകര.’ പകക്ഷ സൂക്ഷ്മവിശെലനത്ിലോണറ് ഒരു െഥ എത്രമോത്രം മോന
ങ്ങളുള്ള ഒന്നോണറ് എന്നറ് തിരിച്റിയന്നതറ്.

വൃദ് ദ്തിെേോണറ് െഥയകട കെന്ദം. പള്ളിയിൽ കപോവന്ന 
വഴിയിൽ ഭോര്യ വധീഴുന്നതും അവൾക്റ് ആശുപത്രിയിൽ കവച്റ് കപേറ് കമ
ക്ര് ഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതിനു കശഷം ജധീവിതത്ിൽ വന്ന മോറ്വം 
അവളുകട മരണവം ഏറ്വം ചുരുക്ി അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്ന െഥ. ഒറ് 
കനോട്ത്ിൽ ദോ്ത്യത്ികന് മധുരവം വോര്ദ്െ്യത്ിലും നിലനിൽക്കു
ന്ന കനേഹവം എല്ലോം വിേംബരം കചയ്യുന്നു ഈ െഥ. പകക്ഷ വിശദമോയ 
വോയനയിലൂകടയോണറ് െഥയകട പ്രതികരോധം പുറത്തുവരുന്നതറ്.

പ്രതികരോധത്ികന് വിഭിന്ന മുഖങ്ങേോണറ് ഈ െഥയിലൂകട 
അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നതറ്.

1) പ്രോകദശിെം: തകന് േമൂഹകത്യം തകന്നയം കുറികച്ോര്ക്കു
ന്ന ഏകതഴുത്തുെോരിലും ആദ്യം നിറയന്ന കബോധം തകന് ‘ഇട’കത്
ക്കുറിച്ചുള്ളതോണറ്. സ്ലകബോധം രണ്ടു തരത്ിലോണറ് കൃതിെേിൽ 
െടന്നുവരുന്നതറ്. േി.വി. കൃതിെേിലുേേതുകപോകല ചരിത്രപരമോയ 
വര്ണ്ണനയോവോം അതറ്, അകല്ലകേിൽ ഭോവനോപരമോയ പുനര്നിര്മ്ിതി
യമോവോം. പ്രോകദശിെ കബോധത്ിലൂകട േ്വത്വകബോധമുണ്ോക്ലോണറ് 
പ്രതികരോധ േംസ്ോരനിര്മ്ിതിയകട ആദ്യചവിട്ടുപടി. െവലയം 
ചന്തയം ഉത്സവങ്ങളുകമല്ലോം തുടിപ്പുെേോയിരുന്ന ഒരു നോടികന് പ്രോ
കദശിെതയ്ക്കു കമലോണറ് അധിെോരം അതികന് ആദ്യ ചവിട്ടുറപ്പിച്തറ്. 
ഇത്രത്ിൽ കദശോധിനികവശകത്ോടുള്ള കൃത്യമോയ പ്രതികരോധമോയി 
ബഷധീറികനകപ്പോലുള്ളവരുകട കൃതിെൾ മോറുന്നു. കൂട്ോയ്മകബോധം ഉള്ളിലു
ണ്ോയിരുന്ന ഒരു ജനത ഇന്നറ് നിറയന്ന ആകഘോഷകപ്പരുക്ങ്ങേിലും 
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ഒറ്കപ്പടുന്നു. വ്യക്ിെൾ അവനവനികലക്റ് ചുരുങ്ങി പുറത്തുള്ളതികന 
െണ്ികല്ലന്നു നടിക്കുന്ന അവസ്യികലത്തുന്നു. ഈ േോംസ്ോരിെ 
പരിേരത്ിലോണറ്,

‘കചറുപ്പത്ികലോകക് ഞങ്ങളുകട െവകലലറ് എറങ്ങിനിക്കു്ം 
വഴധീകലോകക് ഒരുപോടോളു െോണും. ആകരകേിലുകമോകക് പരിചയക്ോരു 
െോണും.... ഇപ്പഴിപ്പഴോ നമ്മുകട വഴധീൽ നമ്േല്ലോകത കവറോരുമില്ലോതോ
യികപ്പോയതറ്’ എന്ന വരിെൾ േ്വസ്ത െേയന്നതറ്.

2) ഭോഷ: ‘ഒരു ജനതകയ നശിപ്പിക്ോനുള്ള ഏറ്വം എളുപ്പമു
ള്ള  മോര്ഗ്ം അവരുകട ഭോഷ’ നശിപ്പിക്ലോണറ്. അതുകെോണ്ടുതകന്ന 
ഭോഷോഭിമോനം നശിപ്പിക്ലിലൂകട നമ്മുകട േ്വത്വകബോധം നശിപ്പി
ക്ോൻ അധിെോരം രേമിക്കുന്നു. ‘ഭോഷ രക്മോണറ്’എന്ന മോക്റ് മുള്ളറി
കന് വോെ്യം െടകമടുത്ോൽ ഭോഷയ്കറ് ജധീവിതത്ിലുള്ള സ്ോനം മനസ്ി
ലോവം. ഒരു ജനതയകട മനസ്സും ജധീവിത വധീക്ഷണവം വകര മോറ്റുന്നതറ് 
ഭോഷയിലൂകടയള്ള െടന്നുെയറ്ത്ിലൂകടയോണറ്. ‘ഭോഷ പൂത്തും വിെോരം 
തേിര്ത്തും’ നിൽക്കുന്ന ഭോവനകയപ്പറ്ി െവിെൾ പോടിയതറ് കവറുകത
യല്ല. ഭോഷയോണറ് വിെോരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതറ്. വിെോരവം ഹൃദയവം 
പരസ്പര ബന്ധിയോവന്നതറ് രക്മോകുന്ന ഭോഷയിലൂകടയോണറ്. ഒരു ഭോഷ 
എങ്ങകന രൂപകപ്പടുകന്നോ, അതുകപോകലയോണറ് േമുദോയം രൂപകപ്പടുെ 
എന്നതറ് ഇന്നറ് േോമൂഹ്യഭോഷോ ശോസ്തത്ികല പ്രധോനകപ്പട് ഒരോശയ
മോണറ്. നോം അറികഞെോ അറിയോകതകയോ ഒരു ഭോഷയിലൂകട ചിന്തിക്കു
െയം േ്വപ്നം െോണുെയം നമ്മുകട ചരിത്രം നിര്മ്ിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. 
ഭോഷ ഒരു അധിെോര രൂപം കൂടിയോണറ്. (എം.എൻ. വിജയൻ,  2005.)

കെോേനിവതറ്െരണം എത്രമോത്രം അെന്നുകപോയിട്ടും കപോവോകത 
ചിന്തകയക്കൂടി ആ്രമിക്കുെയോണിന്നറ്. ഹൃദയകത്—വിെോരങ്ങകേ—
എല്ലോം ഇല്ലോയ്മകചയ്യുന്ന, വിെോരങ്ങളുകട കമലുള്ള, ഈ െടന്നു െയറ്കത് 
‘ഫ്ോൻേിൽ നിന്നു കെോണ്ടുവന്ന  കപേറ് കമക്റി’ലൂകടയോണറ് മധീര 
അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ഫ്ോൻേികല കപേറ് കമക്ര് ശരധീരത്ിൽ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നകതോടുകൂടി ഭോര്യ ഫ്ഞ്ചിൽ മോത്രം േംേോരിക്കുന്നു.

‘കെകദേധീകരവ’, ‘െി എതറ് വൂ?’എന്നിങ്ങകനയള്ള ഫ്ഞ്ചറ് പദങ്ങൾ 
കെട്റ് കദഷ്യം വന്നോണറ് ഭര്ത്ോവറ് ഭോര്യകയ അടിക്ോൻ തുടങ്ങിയതറ്. 
ഒന്നു കതോട്കപ്പോകഴക്കും അവൾ തടി കവട്ിയ കപോകല വധീണു എന്നോണറ് 
െഥോെോരി എഴുതുന്നതറ്. ഇത്രം പരകദശി പദങ്ങൾക്കു ബദലോയി 
തനി നോടൻ പദങ്ങേോണറ് മധീര അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ‘മൂകടോറയ്കോത് 
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തയ്റ്, കപ്േ, െമിട്ി, പതുക്കന, അലയ്കോൻ, െത്ധീം െത്ോകതം, 
മുതലോയവ.

ഭോഷയ്ക്കുകമലുള്ള അധിനികവശം കപകട്ന്നല്ല െടന്നുവരുന്നതറ്, 
പ്രോകദശിെ ഭോഷയിൽ ്രമമോയ മോറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്റ് അധിെോര ഭോഷ 
മോത്രമോണറ് ശരണകമന്ന കതോന്നലുേവോക്ിയോണറ് ഇതറ് േോധികച്ടുക്കു
ന്നതറ് എന്നറ് ചിന്തെര് അഭിപ്രോയകപ്പടുന്നു. അതുകെോണ്ടുതകന്ന ഭോഷോ 
പ്രതികരോധം ഉയര്ത്ിപ്പിടികക്ണ്തറ് അത്യോവശ്യമോകുന്നു.

3. കൃത്രിമത്വം/സ്റനേര്ഗ്ിെത: പ്രതികരോധത്ികന് അടുത് മുഖം 
മധീര അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ് ഹൃദയത്ിനുകമൽ ആധിപത്യം കനടുന്ന 
കപേറ് കമക്റിലൂകടയോണറ്. സ്റനേര്ഗ്ിെമോയ ചിന്തയം കബോധവം 
വഹിച്ിരുന്ന മനസ്റ് കൃത്രിമ േോഹചര്യത്ിൽ എത്രമോത്രം നശിപ്പി
ക്കപ്പട്ടു എന്നതികന് കൂടി വിവരണമോവന്നുണ്റ് ഈ െഥ. ശരധീരത്ി
കന് സ്റജവിെതകയ ഇല്ലോയ്മ കചയ്യുന്ന അധിെോരത്ികന് നധീരോേിപ്പിടു
ത്മോണറ് ഫ്ഞ്ചറ് വോക്കുെേോയി മോറുന്നതറ്.

4. ഓര്മ്/മറവി: ‘അധിെോരത്ികനതിരോയള്ള മനുഷ്യകന് 
കപോരോട്ം മറവികക്തികര ഓര്മ് നടത്തുന്ന കപോരോട്മോണറ്’ എന്നറ് 
മിലൻ കുകന്ദര വ്യക്മോക്കുന്നുണ്റ്. ഓര്മ്െൾ മനുഷ്യകന മനുഷ്യനോ
ക്കുന്ന െവചമോണറ്. ഓര്മ്െകേ ഇല്ലോതോക്കുെ വഴി ഒരു മനുഷ്യകന് 
ഭൂതെോലകത്—അവകന—എല്ലോം ഇല്ലോതോക്കുെയോണറ്. െഥയിൽ 
ഭര്ത്ോവറ് ഭോര്യകയ അടിക്ോൻ തുടങ്ങിയതറ് അവളുകട മറവികയോടു
ള്ള പ്രതികഷധമോയോണറ്. ഓര്മ്െൾ നശിപ്പിക്കപ്പടോതിരിക്ോനുള്ള 
ആഹ്വോനമോയി െഥ മോറുന്നു.

5. െോലം: പ്രതികരോധത്ികന് പ്രധോന േോക്ഷിയോയി െോലം 
മോറുന്ന അപൂര്വ്മോകയോരു െോഴ്ചയോണറ് െഥയിലൂകട അവതരിപ്പിക്കപ്പടു
ന്നതറ്. പത്രവോര്ത്യകട പശ്ോത്ലത്ിലോണറ് െഥയകട ചുരുൾ നിവ
രുന്നതറ്. േമയം നിമിഷങ്ങേോയി നമുക്കുള്ളിലൂകട കപോവന്നു.

‘എരട്പ്പിള്ളോരു കവര്പിരിയോൻ കപോകുന്ന വോര്ത് വന്ന ദിവേമോ
യിരുന്നു െഴികഞെന്കങ്ങ ഞോയറോഴ്ച’ എന്ന തുടക്ം തകന്ന േമയ സൂച
െമോവന്നു. ഭൂതവം ഓര്മ്യം കചപ്പു തുറക്കുന്നു—വോര്ത് തകന്ന ജധീവി
തമോകുന്ന—അകല്ലകേിൽ ജധീവിതം തകന്ന വോര്ത്യോവന്ന െോലം.....

‘ആംബുലൻേറ്’ എന്ന വോഹനകത് െഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ് 
െോലത്ികന് സൂചെമോയിട്ോണറ്.
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‘െോര്യം കചറിയ വണ്ിയോ.... പകക്ഷ അതിന്െത്റ് കപോകറോം തിരി
ഞെിരിക്കു്ം നമ്കേതോണ്റ് വല്യ കപട്ിക്െത്തു തനിച്ിരിക്കുവോ
ന്നും ആെോശകത്ോട്ടു കപോങ്ങികപ്പോകുവോന്നും കതോന്നും... അകന്നരമോ 
ഞോൻ ഓര്ത്തറ്....’ —ഈ ഓര്മ്െേിൽ നിറയന്നതറ് ജധീവിത തിരക്കു
െൾക്ിടയിൽ ജധീവിക്ോൻ േമയം െിട്ോതിരുന്ന മനുഷ്യകന് നധീറുന്ന 
അനുഭവങ്ങേോണറ്. െോലകത്ോടു പുറം തിരിഞെിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.

പള്ളിയികല പോട്റ് ആദ്യന്തം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
‘മൺമയമോം ഈയലെിൽ െോമെതുമോയ
വൻ മഹിമ ധനസുഖങ്ങൾ േെലവം മോയ
മന്നിൽ നമ്ൾ ജധീവിതകമോ പുല്ലികനകപ്പോകല’ 

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ പോട്റ് ഇന്നികനയം നോകേകയയം 
കുറിച്ചുള്ളതോണറ്.

‘വണ്ി മുകന്നോട്ടുകപോവ്ം നമ്ളു കപോറകെോട്ടു കനോക്ിയിരിക്കും’, 
‘വഴധീലറ് ആരും െോണത്ില്ലോയിരിക്കും’, എന്നിങ്ങകന െോലം നിറയന്ന 
െഥയോണറ് ‘പോയിപ്പോടു മുതൽ കപേറ് കമക്ര് വകര’. 

ഇത്രത്ിൽ കനോക്ിയോൽ പ്രതികരോധത്ികന് ശക്മോയ 
അടയോേങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന െഥയോണറ് ‘പോയിപ്പോടു മുതൽ കപേറ് കമ
ക്ര് വകര’. അന്യ ഭോഷകയോടും കൃത്രിമത്വകത്ോടും എല്ലോത്ിലുമുപരി 
മറവികയോടും ഉള്ള ഓര്മ്യകട പ്രതികഷധമോയി െഥ മോറുന്നു. എരട്പ്പി
ള്ളോരുകട കവര്പിരിയലും ദ്തിെേികലോരോളുകട കവര്പിരിയലും യോദൃ
ഛേിെമല്ല—ഒരു മനസ്ിൽ/ഒരു വിെോരത്ിൽ/ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നുള്ള 
കവര്പിരിയലോണതറ്.

ദൃശ്യമോധ്യമങ്ങേിലൂകട െോഴ്ചയ്കറ് പ്രോധോന്യമുള്ള പുതുേംസ്ോരം 
നമ്മുകട കമൽ വരിഞ്ഞു മുറുകുെയോണറ്. ചിന്തയം ഭക്ഷണവം രുചിയം 
തോതറ്പര്യങ്ങളും വസ്തവം എല്ലോം ഏെമോക്കപ്പടുന്ന, സ്റവവിധ്യകത് 
അംഗധീെരിക്ോനോവോത് പുത്ൻ അധിെോര വ്യവസ്യോണിന്നറ്.

ഇങ്ങകന മോറുന്ന പരിസ്ിതി, ഭോഷ, ജധീവിതരധീതി, വധീക്ഷണം, 
കദശം, ചിന്ത, േംസ്ോരം, വസ്തം എന്നു തുടങ്ങി മനുഷ്യകന മനു
ഷ്യനോക്കുന്ന എല്ലോ ഘടെങ്ങളുകടയം തിരികച്ടുപ്പിനു കവണ്ിയ
ള്ള ശക്മോയ ആഹ്വോനമോയി മധീരയകട ഈ െഥ ചരിത്രത്ിൽ 
അടയോേകപ്പടുത്കപ്പടുന്നു.
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കുടുംബം അധികയാെം പ്രതിശെയാധം
 ആധുനികയാനന്തെ രചറുകഥകരള അടിസ്ഥയാനമയാക്ി ഒരു െഠനം

േമൂഹത്ികന് ഊടും പോവമോണറ് കുടുംബം. മനുഷ്യകന് േോംസ്ോരിെ 
മുകന്നറ്ത്ിൽ കുടുംബം ഒരു സുപ്രധോന ഘടെമോണറ്. കുടുംബകത് മോറ്ി 
നിര്ത്ികക്ോണ്റ് സ്തധീപുരുഷബന്ധം, വ്യത്യോേം, വികവചനം, േമത്വം 
എന്നിവകയപ്പറ്ി മോത്രമല്ല േമൂഹകത്യം േോഹിത്യകത്യം പറ്ിയം 
േംേോരിക്കുെ േോധ്യമല്ല. ഒറ്കപ്പട് പ്രതിഭോേമോയിട്ല്ല കുടുംബം നില
നിൽക്കുന്നതറ്, േമൂഹത്ികന് മോറ്ങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിെലിക്കുന്നു. 
ദധീര്ഘമോയ െോലയേവികല പ്രോകയോഗിെമോയ േോമൂഹിെോനുഭവത്ി
കന് കവേിച്ത്ിൽ കലോെജനത ഉരുത്ിരികച്ടുത്തോണറ് കുടുംബവ്യ
വസ്. അതറ് േമൂഹത്ികന് നിലനില്ിനറ് അനുകപക്ഷണധീയമോണറ്.

നോകടോടിയോയ പ്രോചധീനമനുഷ്യനിൽനിന്നറ് നോഗരിെതയികലകയ്ക
ത്ികച്രുന്നതിനിടയിൽ കുടുംബം പല മോറ്ങ്ങേിലൂകട െടന്നു കപോവെ
യണ്ോയി. േകഹോദരധീേകഹോദരന്ോര് േംഘമോയി വിവോഹിതരോകുന്ന 
രക്ബന്ധ കുടുംബമോണറ്  അറിയകപ്പട്തിൽ കവച്റ് ഏറ്വം  പ്രോചധീനം. 
പിന്നധീടറ് േംഘകുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമോയി. ദ്തിമോര് തോൽപര്യമു
ള്ളിടകത്ോേം  മോത്രം ഒന്നിച്ചു പോര്ക്കുന്ന തോൽക്ോലിെ കുടുംബത്ിനു 
കശഷം ഒരു പുരുഷൻ നിരവധി സ്തധീെകേ  കവൾക്കുന്ന കഗോത്രോധിപത്യ 
കുടുംബം നിലവിൽ വന്നു. പിന്നധീടോണറ് മനുഷ്യജധീവിതകത് നിര്ണ്ണയി
ച് േംഭവമോയ  േ്വെോര്യേ്വകത്ന്ന േകേല്ം ഉണ്ോകുന്നതറ്. അകതോകട 
ഓകരോറ് ഇണകയ കവൾക്കുന്ന ഏെ ദോ്ത്യ വ്യവസ് നിലവിൽ വന്നു.

കുടുംബരൂപം േോമൂഹിെവ്യവസ്യകട സൃഷ്ടിയോണറ്. 
അതുകെോണ്ടുതകന്ന േമൂഹേംസ്ോരം അതിൽ പ്രതിെലിക്കും. 
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േമൂഹകത് എന്നകപോകല േോഹിത്യകത്യം നിര്ണ്ണയിച്തറ് കുടും
ബബന്ധങ്ങേോയിരുന്നു. കുടുംബത്ിനെത്തും പുറത്തുമുള്ള സ്തധീപു
രുഷബന്ധങ്ങൾ എന്നും േോഹിത്യത്ിനറ് പ്രിയകപ്പട് വിഷയങ്ങ
േോയിരുന്നു പ്രകത്യെിച്റ് കചറുെഥോ േോഹിത്യത്ിനറ്. മനുഷ്യകന് 
വ്യക്ിപരവം േോമൂഹിെവമോയ ജധീവിത തൃഷ്ണെകേ ഏറ്വം 
സൂക്ഷമമോയി  കരഖകപ്പടുത്ോൻ െഴിയന്ന േോഹിത്യരൂപമോണറ് 
കചറുെഥ. േോമൂഹിെ പ്രശ്നങ്ങകേക്ോളുപരി ചിന്തോപ്രസ്ോനങ്ങ
കേയം ദോര്ശനിെ പ്രശ്നങ്ങകേയം  തത്്വോധിഷ്ിത വിചോരങ്ങകേയം 
കചറുെഥയ്കറ് വിഷയമോക്ിയ ആധുനിെോനന്തര െോലഘട്ം ജധീവിതോ
നുഭവങ്ങകേയം വ്യക്ിെകേയം അപനിര്മ്ിക്കുെകയോ അപരവ്യക്ി
ത്വങ്ങകേ െോട്ിത്രിെകയോ കചയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ െഥനേമ്പ്രദോയം 
രൂപകപ്പടുത്തുെയണ്ോയി. നവകെോകേോണിയലിേം, െ്യൂട്ര്വ
തറ്െരണം, ഇലെറ് കട്ോണിെറ് വോര്ത്ോവിനിമയം ഇവകയല്ലോം കചര്ന്നറ് 
സൃഷ്ടികച്ടുത് പുതിയ വ്യവസ്  കുടുംബം എന്ന േോമ്പ്രദോയിെ 
േകേല്ങ്ങകേ പോകട നിരോെരിച്റ് വ്യത്യസ്തമോയ േോംസ്ോരിെമോന
ങ്ങകേ ഉണ്ോക്ികയടുക്കുന്നതോയി െോണോം.

ആകഗോേധീെരണത്ികന് വ്യവസ്െളും ജധീവിതരധീതിെളുമോണറ് 
േമെോലിെേോഹിത്യത്ിൽ കതേിയന്നതറ്. ഇന്നകത് ജധീവിതത്ി
കന് വിധവം വിപത്തും േമെോലിെ കചറുെഥെൾ പിടികച്ടുത്ിരി
ക്കുന്നു. കുടുംബത്ിനെത്തും േമൂഹത്ിലും ആര്ത്ിെളും ആേക്ി
െളും വിഘടനങ്ങളും അധിനികവശങ്ങളും ഒേിഞ്ഞും  കതേിഞ്ഞും വ്യോ
പെമോണറ്. മോറുന്ന കുടുംബേകേല്ങ്ങകേയം കുടുംബത്ിനെകത് 
അധിെോര പ്രതികരോധങ്ങകേയം ആധുനിെോനന്തര കചറുെഥെൾ 
എപ്രെോരം അടയോേകപ്പടുത്ിരിക്കുന്നു എന്നതോണറ് ഈ പ്രബന്ധത്ി
ലൂകട അകന്വഷിക്കുന്നതറ്. സുഭോഷറ് ചന്ദൻ, കെ.ആര്. മധീര, ആര്. ഉണ്ണി 
എന്നധീ െഥോകൃത്തുക്ളുകട തിരകഞെടുത് െഥെകേ മുൻനിര്ത്ിയോണറ് 
അകന്വഷണം.

കുടുംബം െഴമയും പുതുമയും
പിതൃദോയ്രമത്ികലക്കുള്ള മോറ്ം, സ്തധീധനേമ്പ്രദോയത്ികന് 

തിരകനോട്ം, വേകര വ്യത്യസ്തങ്ങേോയ കുടുംബപശ്ോത്ലങ്ങേിലും 
േോമൂഹ്യേോഹചര്യങ്ങേിലും വേര്ന്ന സ്തധീപുരുഷന്ോര് തമ്ിൽ ഏര്പ്പോടു 
കചയ്കപ്പട് വിവോഹങ്ങേിലൂകട നിലവിൽ വന്ന േ്വതന്ത്ര കുടുംബങ്ങളുകട 
വേര്ച്, േോമൂഹ്യപരിഷ്രണത്ിൽ നിന്നറ് േമുദോയ കപോഷണത്ി
കലയ്ക്കുള്ള നധീക്ം, ഉന്നത വിദ്യോഭ്യോേ-കതോഴിൽരംഗങ്ങേികലയ്കറ് 
മദ്്യവര്ഗ്സ്തധീെളുകട പ്രകവശം, പര്രോഗത കുടുംബമൂല്യങ്ങളുകട 
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തുടര്ന്നുമുള്ള േോന്നിദ്്യം മുതലോയ നിരവധി ഘടെങ്ങളുകട േകേധീര്
ണ്ണമോയ പ്രതിപ്രവര്ത്നങ്ങേിലൂകടയോണറ് ആധുനിെ കുടുംബം 
കെരേത്ിൽ രൂപകമടുത്തറ്. േോഹിത്യവം കുടുംബബന്ധങ്ങളുകട 
മോറ്ങ്ങകേ െോലഘട്ങ്ങേിലൂകട കരഖകപ്പടുത്ി. കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്
യിൽനിന്നറ് അണുകുടുംബ വ്യവസ്യികലയ്കറ് കുടുംബേകേല്ങ്ങൾ മോറി. 
കുടുംബത്ിനുള്ളികല സ്തധീപുരുഷ േംഘര്ഷങ്ങകേ ആധുനിെോനന്തര 
െഥെൾ ശക്മോയി കരഖകപ്പടുത്ി. 

പഴയമൂല്യേകേല്ത്ിൽ നിന്നും പുതിയതലങ്ങേികലയ്ക്കുള്ള യോത്ര
യ്കിടയിൽ നഷ്ടകപ്പടുന്ന േംസ്ോരങ്ങകേ പുതിയ െഥെൾ ഉണര്കവോകട 
കരഖകപ്പടുത്തുന്നു സുഭോഷറ്ചന്ദകന് ‘ഗുപ്തം: ഒരു തിരക്ഥ’ എന്ന 
കചറുെഥ േമൂഹത്ികന് ലക്കുകെട് കപോക്ികലക്റ് േദോ ജോഗരൂ
െയോയി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരമ്മൂമ്ക്ണ്ണികന െോണിച്ചു തരുന്നു. ഒരു 
കചറിയ കപൺകുട്ികപോലും ഉപകഭോഗവസ്തുവോകുെയം ഓകരോ കചറിയ 
ആൺകുട്ിവകരയം  ഉപകഭോക്ോവോകുെയം കചയ്യുന്ന ഉപകഭോക്തൃ േംസ്കൃ
തിയകട ഭയോനെെോലമോണറ് ‘ഗുപ്ത’ത്ികലതറ്. മധ്യവര്ത്ി മലയോേി
യകട ആര്ത്ിപിടിച് ജധീവിതരധീതിെളും നഗരജധീവിതത്ികല യോന്ത്രി
െതയം ്ോറ്റുെേികല അനോഥകപ്പടുന്ന ബന്ധങ്ങളും േ്വന്തം രഹേ്യ 
കലോെങ്ങളുകട ആഹ്ോദങ്ങേിൽ വികവെത്ികന് തോകക്ോൽ െേഞ്ഞു
കപോകുന്ന കുട്ിെളും അടങ്ങുന്ന വര്ത്മോന െോലത്ികന് കപടികപ്പടു
ത്തുന്ന എല്ലോ അവസ്െേിലൂകടയമോണറ് ‘ഗുപ്തം’ െടന്നു കപോകുന്നതറ്. 
ഇവികട ഒരമ്മൂമ്യകട േോന്നിധ്യമോണറ് അപെടങ്ങേികലയ്കറ് കപോെോ
നിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്ിനറ് ആശ്വോേമോകുന്നതറ്. ‘അന്നുമുതൽ ഞോൻ 
മടിയിൽ സൂക്ഷിച് ഈ തോകക്ോൽ നികന് േകന്തോഷത്ികന്യം 
തോകക്ോലോകണകന്നനിക്റിമോയിരുന്നു. പകക്ഷ അതറ് അന്നു നിനക്കു 
തരോതിരുന്നകതന്തോ തന്നോൽ നധീ വധീണ്ടും ആകരകയകേിലും അതിനുള്ളി
ൽകക്റ്ി പൂട്ടുമോയിരുന്നു.! നികന് പിറക്ോൻ കപോകുന്ന അനിയത്ി
ക്കുകട്്യോ, നികന്കമ്്യോ, കചലകപ്പോ എകന്നത്കന്ന്യോ....’ ആേക്ിെ
േിൽ കുടുങ്ങികപ്പോയ പുതിയ തലമുറെകേ കമോചിപ്പിക്ോൻ പഴയ തലമു
റയകട നന് കവണ്ിവന്നു. പുതിയ കുടുംബേകേല്ങ്ങേിൽ പഴമയകട ഈ 
നന്െൾക്റ് ഇടമില്ലോയിരുന്നു. ഭൂതെോലത്ികന് തണുത് ഇടവഴിെ
േിൽ നിന്നറ് വര്ത്മോനെോലത്ികന് ചൂടികന തണുപ്പിക്ോൻ അമ്മൂമ് 
സ്പര്ശം കവണ്ിവരുന്നതികന സുഭോഷറ് ചന്ദൻ െഥയിലൂകട കരഖകപ്പ
ടുത്തുന്നു. വര്ത്മോനെോല അധിെോരതന്ത്രങ്ങകേ പ്രതികരോധിക്കുന്ന 
പഴമയകട നന്കയ  െഥ വോര്കത്ടുക്കുന്നു. 
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അധികയാെ പ്രതിശെയാധങ്ങള്
വ്യക്ിയകടയം വ്യവസ്യകടയം ശരികതറ്റുെൾ വ്യത്യസ്തമോകു

ക്ോൾ വ്യക്ിജധീവിതം േംഘര്ഷഭരിതമോവന്നു. കുടുംബത്ികന് 
തോേംകതറ്റുന്നു. പലകപ്പോഴും അധിെോരം പുരുഷനിൽ വരുന്നു. വ്യവ
സ്ോപിത കുടുംബത്ികന് അധിപൻ പുരുഷനോകുക്ോൾ അതിനു
ള്ളികല സ്തധീ അതിജധീവനത്ികന് പ്രതികരോധ തന്ത്രങ്ങൾ കമനയന്ന
വേോയം മോറുന്നു. മലയോേെഥയ്കറ് പുതിയ ആധുനിെതെൾ െകണ്ത്ി
കക്ോണ്ിരിക്കുന്ന എഴുത്തുെോരികലോരോേോയ മധീരയകട പല െഥെളും  
കമല്റഞെ രധീതിയിൽ പ്രതികരോധത്ികന് പുതുതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്രി
കച്ടുക്കുന്നവയോണറ്. സ്തധീയകട പരോതികപ്പടലോയല്ല സ്തധീയവസ്യകട 
അപനിര്മ്ോണമോയോണറ് മധീരയകട െഥെൾ മോറുന്നതറ്. ഭര്ത്ോവി
കനയം മക്കേയം ഉകപക്ഷിച്റ് മകറ്ോരോളുകട കൂകട ജധീവിക്കുന്ന ‘പശ്യ 
പ്രികയ, കെോകേകണ...’. എന്ന െഥയികല േതികയത്കന്ന എടുക്ോം. 
പൂര്ണ്ണ വികധയത്വവം അച്ടക്വമുള്ള സ്തധീയോയിരുന്നു േതി. ഭര്ത്ോ
വികന് വോക്കുെൾക്പ്പുറത്റ് ഒരു വോക്കും ഇല്ലോത്വൾ. ഭോര്യയകട 
എല്ലോ ആവശ്യങ്ങളും നിറകവറ്ി കെോടുക്കുന്ന ഭര്ത്ോവികന വിട്റ് േതി 
ഒേികച്ോടി. എന്തിനോയിരിക്കും ഒേികച്ോട്ം എന്നതിനറ് േതി തകന്ന 
മറുപടി പറയന്നു. ‘ഇറങ്ങി വന്നതറ് എകന് ഗതികെടുകെോണ്ോ. ഞോനും 
ഒരു മനുഷ്യസ്തധീയകല്ല ദിവോെകരട്ോ? എനിയ്ക്കും േംേോരികക്കണ്? 
അതുകെൾക്ോൻ ആകരകേിലുമുകണ്ന്ന കബോധ്യം കവകണ്?’ ഇവികട 
നിറഞെ െണ്ണുെളുമോയി നമ്മുകട ഇടയികലയ്കറ് വരുന്ന േതി എക്ോ
ലകത്യം സ്തധീയവസ്കയ പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്നു. മധീരയകട ‘ഓര്മ്
യകട കഞര’്ികല വൃദ് പറയന്നതുകപോകല ‘കപണ്ണോയോൽ കചോറും 
െറധീം വയ്കണം കപറണം… …’ ഇതിനപ്പുറകത്യ്ക്കുള്ള കപോതുമണ്ഡലം 
അധിെോരി വര്ഗ്ത്ികന് െോൽക്ധീഴിലോണറ്. അതികനതികരയള്ള  പ്ര
തികരോധങ്ങേോയി മോറുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള ഒേികച്ോട്ങ്ങൾ.

വ്യവസ്ോപിത തോല്ര്യങ്ങകേ മറിെടന്നുകെോണ്റ്  േ്വോതന്ത്യത്ി
കന് കലോെങ്ങകേ കവട്ിപ്പിടിക്ോനുള്ള ആഗ്രഹവമോയി ജധീവിക്കുന്ന 
െഥോപോത്രങ്ങകേ ആര്. ഉണ്ണിയകട ‘ആനന്ദമോര്ഗ്ം’ എന്ന െഥയിൽ 
െോണോം. ഉഷ ടധീച്റും, ആശോകതോമസും, സുസ്റബദയം, രോധോമണി
യകമോകക് ചങ്ങലകക്ട്ടുെൾക്കുള്ളിലോണറ്. െോലികന് ഉപ്പുറ്ിയികല 
കവടിച്ചുെധീറിയ പോടുെൾ േകേടങ്ങേോകണന്നറ് തിരിച്റിയന്നവരോണറ് 
ഇവകരല്ലോം. ഈ േകേടങ്ങകേ മറിെടക്ോൻ ഇവര്ക്റ് കൂകവണ്ി 
വരുന്നു. പോട്ടുപോകടണ്ി വരുന്നു. അതിജധീവനത്ികന് പ്രതികരോധത
ന്ത്രങ്ങൾ കൂവലോയം പോട്ോയം ഉണ്ണി വരച്ിടുന്നു.
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‘കതോടിനപ്പുറം പറ്ിനപ്പുറം’ എന്ന െഥയികല കുരുടി ഉമ്ച്ിയകട 
യോത്രയം ഒരു തരത്ിൽ പ്രതികരോധമോണറ്. െോപ്പിരിെളുകട നോട്ികല
യ്ക്കും ലണ്നികലയ്ക്കും  മക്യികലയ്ക്കുകമോകക്യള്ള  േകേല്യോത്രെേോണറ് 
കുരുടിയമ്ച്ിയം സുൽെത്തും നടത്തുന്നതറ്. ജധീവിതത്ികല അേ്വ
സ്െേിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷകപ്പടലുെേോയി മോറുന്ന ഇവരുകട ഓകരോ 
യോത്രയം കുട്ോമ്പുറം, കവനധീസും അതിരമ്പുഴ, വത്ിക്ോനും കുമരെം, 
റഷ്യയം കതകക്ടത്റ് മനക്ോരുകട െയ്ോല, സ്റചനയികല വൻമതിലു
കമോകക്യോയി മോറുന്നു.

ഇപ്രെോരം ആധുനിെോനന്തര കചറുെഥെൾ കുടുംബത്ിനുള്ളികല 
അധിെോര പ്രതികരോധങ്ങകേ ഗൗരവമോയി അടയോേകപ്പടുത്തുന്നു. േോമൂ
ഹിെോനുഭവങ്ങകേ അതികന് േകേധീര്ണ്ണതയിലും മോനുഷിെതയിലും 
ഊന്നികക്ോണ്റ് ആവിഷ്രിക്ോനുള്ള ത്വര ആധുനിെോനന്തര െഥോകൃ
ത്തുെൾ പ്രെടിപ്പിക്കുന്നുണ്റ്. ജധീവിത യോഥോര്ത്ഥ്യങ്ങകേോടുള്ള നോട്യ
ങ്ങേില്ലോത് ആഭിമുഖ്യവം വ്യവസ്െകേോടുള്ള പ്രതികഷധവം ഈ 
െഥെേിൽ െോണോം. പോര്ര്യകത്ോടും, ഭോഷോപരവം മോനുഷിെ 
ബന്ധപരവമോയ ്ധീകഷെകേോടും യോഥോസ്ിതിെത്വകത്ോടുകമല്ലോമു
ള്ള െലോപങ്ങേോയി ആധുനിെോനന്തര െഥെൾ മോറുന്നു.  

നിമ്മി.എ.െി
അേി.കപ്രോെേര്

ഗവ.ആര്ടറ് േറ് ആന്റ് േയൻേറ് കെോകേജറ്, 
                            കെോഴികക്ോടറ്



‘തകര്ന്നുയരുന് ശദവബിംബങ്ങള്’
‘നിെീേവേെന’ എന് ശനയാവല് െഠനം

വിവിധതരം അധിെോരങ്ങളുകട കരേണിയോണറ് മനുഷ്യജധീവിതം.  
മനുഷ്യശരധീരത്ിനുകമൽ മനസ്ികന്യം മനസ്ിനുകമൽ ഓകരോ അവയ
വങ്ങളുകടയം അധിെോരം നിലനിൽക്കുന്നു.  അവനവനിൽത്കന്നയള്ള  
ഈ അധിെോരത്ികന് വടംവലിെൾ മനുഷ്യകന വല്ലോകത്ോരവസ്
യിൽ കെോകണ്ത്ിക്ോറുണ്റ്. ബോഹ്യകലോെവം അകനെം അധിെോര 
പ്രകയോഗങ്ങേോൽ നിറഞെിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്ിലോകണകേിൽ െോര
ണവരുകട, അഛേകന്, അമ്യകട, മുതിര്ന്നവരുകട, ബന്ധുജനങ്ങളുകട, 
േംസ്ോരത്ികന്, പോര്ര്യത്ികന്, വിശ്വോേത്ികന്, ആരോധന
യകട ഒകക് അധിെോരം ഒരുവനിൽ പ്രകയോഗിക്കപ്പടുന്നുണ്റ്.  ഈ 
പരമോര്ത്ഥങ്ങളുകടതകന്ന മറ്റുപലരൂപങ്ങൾ േമൂഹത്ിൽ െോണോം. 
അതോയതറ് ഭരണകൂടത്ികന്, നിയമത്ികന് േോംസ്ോരിെ സ്ോപന
ങ്ങളുകട, േദോചോരമൂല്യങ്ങളുകട, വിദ്യോഭ്യോേത്ികന്, കതോഴിലികന്, 
കമഖലെേികലല്ലോം അതറ് ദര്ശിക്ോവന്നതോണറ്.  അതുകപോകല തകന്ന 
അധിെോരങ്ങകേ കചറുത്തു നിൽക്ോനുള്ള ഒരു പ്രതികരോധേംവിധോന
വം എകപ്പോഴും ഉണ്ോയിരിക്കും. നയൂട്കന് തത്്വംകപോകല ഏകതോരു പ്ര
വൃത്ിക്കും ഒരു എതിര് പ്രവര്ത്നം ഉണ്റ് എന്നതു തകന്നയോണറ് അധി
െോരത്ികന്യം തത്്വം.

പരസ്പരോരേിതമോയ ഒരു അധിെോരബന്ധം എന്നും ഉണ്ോയിരി
കക്ണ് ഒന്നോണറ്.  െോരണം ഒന്നിനും യോകതോരു നിയന്ത്രണവമി
ല്ലോകത വരിെയോകണകേിൽ വ്യവസ്കയോകക് തെരോറിലോവെയം 
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േമൂഹത്ികന് കെട്ടുറപ്പറ് നഷ്ടകപ്പടുെയം കചയ്യും.  അതിനോൽ എല്ലോ
യിടത്തും ഏര്കപ്പടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണമോണറ് പലകപ്പോഴും അധിെോര
മോയി മോറുന്നതറ്.  ഈ അധിെോരം (നിയന്ത്രണം) അധിെമോവക്ോ
ഴോണറ് അനധികൃതമോയി മോറുന്നതറ്. ഈ േന്ദര്ഭത്ിൽ അധിെോരകത് 
കവല്ലുവിേിെേോൽ തെര്കത്റിയോനും കചറുത്തു നിൽക്ോനും രേമിക്കു
ന്നതോയി െോണോം. 

ദൃശ്യങ്ങേോയ പല ശക്ിെളും ഉപെരണങ്ങളും മനുഷ്യകന വികധയ
നോക്കുന്നകപോകല തകന്ന അദൃശ്യമോയ പലതും അവകന് കമൽ അധിെോരം  
പ്രകയോഗിക്കുന്നുണ്റ്. അതികലറ്വം വലുതും പ്രോധോന്യമര്ഹിക്കുന്നതു
മോയ ഒന്നറ് ഈശ്വര േകേല്മോണറ്. േെലകരയം സൃഷ്ടിച്ചും പരിപോലി
ച്ചും േംഹരിച്ചും  നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പരമോധിെോരിയണ്റ്.  ആ പരമോ
ധിെോരികയ,  ഈശ്വരൻ, അല്ലോഹു, കയശു, വിഷ്ണു, നോരോയണൻ എന്നി
ങ്ങകന വിവിധ കപരുെേിൽ നോം ആരോധിക്കുന്നു.  ഈ ആരോധനോ 
മൂര്ത്ിെൾ െോലോെോലങ്ങേോയി മനുഷ്യകന നിരന്തരം ഭയകപ്പടുത്തുെ
യം അനുഗ്രഹിക്കുെയം നിഗ്രഹിക്കുെയം ശിക്ഷിക്കുെയം ഒകക് കചയ്യു
ന്നതോയി െണക്ോക്കപ്പടുന്നു.   എതിര്വോദങ്ങൾ ഉണ്ോെോം.  എന്നിരു
ന്നോലും കപോതുേമൂഹത്ികന് േകേല് പ്രെോരം ഈശ്വരകന് അധിെോര 
പരിധിയിലോണറ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ. ഇതറ് ഒരു േകേല്മോണറ്.  അകല്ല
കേിൽ വിശ്വോേമോണറ്.  ഈ വിശ്വോേം പലകപ്പോഴും മനുഷ്യകന നിയ
ന്ത്രിക്കുന്നതോയം ഭരിക്കുന്നതോയം അനുഭവകപ്പടോറുണ്റ്. 

ഈ അടുത് െോലത്ോയി വിശ്വോേത്ികന് ശക്ി, ജനങ്ങേിൽ 
അനുദിനം വര്ദ്ിക്കുന്നതോയി െോണോം. കക്ഷത്രങ്ങളും പള്ളിെളും 
വിശ്വോേിെകേകക്ോണ്റ് നിറയന്നു.  വേകര കചറിയ കെട്ിടങ്ങേോയി
രുന്ന കക്ഷത്രങ്ങളും പള്ളിെളും ബഹുനില മന്ദിരങ്ങേോയി ഉയരുന്നു.  
േ്വത്തുവെെൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു.  ഭണ്ഡോരകക്ട്ികന് വലുപ്പവം കൂടുന്നു.  
കപോകേോലക്ലങ്ങളുകട എണ്ണം വര്ദ്ിക്കുന്നു.  ഉത്സവോകഘോഷങ്ങളുകട 
നിറകപ്പോലിമ കൂടുന്നു. പ്രോര്ത്ഥനോേംഘങ്ങളും വോയനോ േംഘങ്ങളും 
രൂപകപ്പടുന്നു. വ്രതനിഷ്െൾ പൂര്വ്ോധിെം ശക്ിയോയി തിരിച്ചു 
വരുന്നു.  കക്ഷത്രേംബന്ധിയോയ പുസ്തെങ്ങൾ പ്രേിദ്ധീകൃതമോവന്നു.  
േഞ്ചോരിെളുകട കെന്ദമോയി കക്ഷത്രങ്ങൾ പരിണമിക്കുന്നു.  ചരടുെൾ, 
മന്ത്രഏലസുെൾ, ഭോഗവതവോയന, നോമജപം, പ്രകത്യെ പൂജെൾ 
തുടങ്ങി വിവിധങ്ങേോയ േംഗതിെൾ ഭക്ജനങ്ങകേ ആെര്ഷിക്കു
ന്നു.  എേറ്.എേറ്.എൽ.േി. പരധീക്ഷയോകുക്ോൾ പ്രകത്യെ േരേ്വതധീ 
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പൂജ, വിദ്യോപൂജ, വിദ്യോയന്ത്രം, ചരടറ് ജപം, ഭമേജപം എന്നിവകയോ
കക് പരേ്യ കബോര്ഡിൽ എഴുതി പ്രദര്ശിപ്പിച്റ് ഭക്കര ആെര്ഷി
ക്കുന്നതറ് തിരുവനന്തപുരത്റ് ഒട്ടും അതിശകയോക്ി െലര്ന്ന െോഴ്ചയ
ല്ല.  ദര്ഗ്ോഷ്ടമി, വിജയദശമി, വരലക്ഷ്മി, അക്ഷയത്രിതധീയ തുടങ്ങിയ 
ഏതോകഘോഷങ്ങകേയം സ്റദവിെതയകട പിന്നിൽ കെട്ി ആകഘോഷി
ക്കുന്നതറ് ഒരു പ്രവണതയോയി  മോറികക്ോണ്ിരിക്കുന്നു.  ഈ പ്രകത്യെ 
േോഹചര്യം വേകരയധിെം രേദ്ികക്ണ്തോണറ്. െോരണം േമൂഹ
ത്ികന് ആഴങ്ങേികലക്ിറങ്ങികയത്തുന്നതും ശ്വോേം മുട്ിച്ചു കെോല്ലു
ന്നതുമോയം മോറികക്ോണ്ിരിക്കുന്നു വിശ്വോേ തരംഗം. ഈ പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ തുടര്ന്നു കപോയോൽ ഒരു പകക്ഷ ഭോവിയിൽ നോം പഴയ നൂറ്ോ
ണ്ികലക്റ് തിരിച്ചു കപോകെണ്ിവരും.  അന്ധവിശ്വോേങ്ങളും അനോ
ചോരങ്ങളും അനുദിനം വര്ദ്ിക്കുന്ന േമൂഹത്ികന് ഈ മോറ്ങ്ങൾ വ്യ
ക്മോയി വരച്ിടുെയോണറ് വി.കജ. ജയിംേികന് ‘നിരധീശ്വരൻ’ എന്ന 
കനോവലിൽ.

മനുഷ്യൻ േകേല്ിച്ചുണ്ോക്ിയതോണറ് ഈശ്വരെഥ എന്നതോണറ് 
വോസ്തവം.  അകല്ലകേിൽ മനുഷ്യത്വത്ികന് ഉദോത്മോയ ഭോവമോണറ് 
ഈശ്വരൻ.  ഈ ഉദോത്തയകട മുന്നിൽ നോം പലകപ്പോഴും വികധയരോയി 
മോറുന്നതുെോണോം.  അങ്ങകന ഈശ്വരൻ എല്ലോറ്ികന്യം പരമോധിെോ
രിയോയി മോറുന്നു. അദൃശ്യനോയി നിന്നുകെോണ്റ് മോനുഷിെ ചലനങ്ങകേ
യം തുടര്ജന്ങ്ങകേയം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനോണറ് അകദ്ഹം. അധിെോര
ത്ികന് മകറ്ോരു രൂപമോണതറ്. മനുഷ്യൻ ഭയകത്ോകട വധീക്ഷിക്കുെയം 
ആരോധിക്കുെയം കചയ്യുക്ോൾ മതവം ഈശ്വരനും അധിെോരത്ികന് 
ശക്ിയോയി മോറുന്നു. നോടികന്യം നോട്ടുെോരുകടയം വിധി െല്ിക്കുന്ന 
ന്യോയോധിപനോയി മോറുന്നു. ഈ മോറ്ങ്ങൾ വേകര സൂക്ഷ്മമോയി ആവി
ഷ്രിക്കുന്ന കനോവലോണറ് ‘നിരധീശ്വരൻ’.

മനുഷ്യകന നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്റ് അധിെോരങ്ങേോണറ് േമയവം 
െോലവം. ഇവ രണ്ടും ഒന്നു തകന്നയോണറ് തോനും. േമയത്ിലും 
െോലത്ിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്ോകത, ആ കബോധമില്ലോകത, പ്രവ
ര്ത്ിക്കുക്ോഴോണറ് മനുഷ്യനറ് പലതും നഷ്ടമോകുന്നതറ്. േമയത്ി
നും െോലത്ിനും വികധയമോകെണ്തറ് അത്യോവശ്യമോണറ്.  എന്നോൽ 
േമയം നകമ് കഞരുക്കുന്നതും മയക്കുന്നതും കമരുക്കുന്നതുമോയ േന്ദര്ഭ
ങ്ങൾ വിമേരിക്ോവതല്ല.  അതിനോൽ കചറുതല്ലോത്  അധിെോരമോണറ് 
േമയം നമ്ിൽ കചലുത്തുന്നതറ്.  േമയത്ികന് ശക്ിമത്ോയ ആവി
ഷ്ോരവം നിരധീശ്വരനിൽ െകണ്ത്ോവന്നതോണറ്.
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ഈശ്വരവിശ്വോേം, മതം, േമയം, എന്നധീ മൂന്നു ഘടെങ്ങൾ അധി
െോരത്ികന് പ്രെടനങ്ങേോയി മോറുന്നതറ് ‘നിരധീശ്വരൻ’ എന്ന കനോവൽ 
അകന്വഷിക്കുന്നു. ആന്ണി, ഭോസ്രൻ, േഹധീര് എന്നധീ മൂന്നറ് കചറുപ്പക്ോ
രുകട പ്രവര്ത്നങ്ങേോണറ് ഈ കനോവലികന് കെന്ദോശയം. ഈശ്വരൻ 
എന്ന അധിെോരത്ികനതികരയള്ള അവരുകട ചിന്തെൾ വേകര വ്യ
ത്യസ്തവം ചികന്തോദ്ധീപെവമോണറ്. ആന്ണി, ഭോസ്രൻ, േഹധീര് ഈ 
കപരുെളുകട ആദ്യോക്ഷരങ്ങൾ കചര്ത്റ് ‘ആഭോേേംഘം’ എന്ന 
കൂട്ോയ്മ രൂപധീെരിക്കുെയം കദവകത്രുവിനറ് ‘ആഭോേകത്രുകവ’ന്നറ് 
നോമെരണം കചയ്യുെയം കചയ്തു.  തുടര്ന്നറ് ആഭോേകത്രുവിൽ നിരധീ
ശ്വരകന പ്രതിഷ്ിച്ചു.

ഈശ്വരൻ എന്ന അധിെോര ചിഹ്നകത് കവല്ലുവിേിച്ചു കെോണ്ോണറ് 
നിരധീശ്വരകന് പ്രതിഷ് ആഭോേകത്രുവിൽ നടത്ിയതറ്. നിലനിൽക്കു
ന്ന ഈശ്വരവിശ്വോേം മനുഷ്യകന ഭരിക്കുന്ന അധിെോരമോകണന്നും 
അതിൽനിന്നും കമോചനം കവണകമന്നും മതമില്ലോത് കൂട്ോയ്മ തധീരുമോ
നിച്ചു നടപ്പോക്ിയതിൽ അേ്വോഭോവിെമോയികട്ോന്നും ചിന്തിക്ോനില്ല.  
പുതികയോരു ചിന്തയകട ഭോഗമോയിട്ോണവര് നിരധീശ്വര പ്രതിഷ് നടത്തു
ന്നതറ്.  നമ്മുകട (വിശ്വോേിെളുകട) മനസ്സുെകേ ഭരിക്കുന്ന അധിെോര
കത്യോണറ് അവര് മറിച്ിടോനോയി രേമിക്കുന്നതറ്. അകക്ഷപഹോേ്യ
ത്ികന് എല്ലോ േോധ്യതെകേയം േ്വധീെരിച്ചുകെോണ്ോണറ് ഈ പുത്ൻ 
വരവികന അവതരിപ്പിച്ിരിക്കുന്നതറ്.

‘വിശ്വോേത്ികന് അടിത്റതകന്ന കതറ്ിദ്ോരണയോണകല്ലോ’. 
(പുറം.34) എന്നറ് െണ്ടുകെോണ്റ് നിരധീശ്വരകന വിെലോംഗനോക്ി
യോണറ് ആഭോേന്ോര് ആ നോടികന് ‘ആൽമോവി’നുചുവട്ിൽ പ്രതിഷ്ിക്കു
ന്നതറ്.  എല്ലോ ധോരണെകേയം കതറ്ിക്കുെ എന്നതോയിരുന്നു അവരുകട 
ഉകദ്ശ്യം. എന്നോൽ േംഭവിച്കതോകക് മറിച്ോയിരുന്നു. അധിെോര
കത് പ്രതികരോധിക്ോൻ രേമിക്കുകന്തോറും പികന്നയം രൂപം മോറി വന്നറ് 
നമ്മുകട ബന്ധങ്ങകേ അതറ് ശക്മോയി മോറ്ിമറിക്ോൻ രേമിക്കും. ഈ 
കനോവലിൽ വ്യക്മോയ ചില ഉകദ്ശ്യങ്ങകേോകടയോണറ് ആഭോേന്ോര് 
നിരധീശ്വരപ്രതിഷ്നടത്തുന്നതറ്. ഒരിക്ലും അവര് പ്രതധീക്ഷിക്ോത് 
വഴിെേികലക്ോണറ് പിന്നധീടറ് േംഭവങ്ങൾ നടന്നു െയറുന്നതറ്.  

നിരധീശ്വരകന് പ്രതിഷ്ോെര്മ്ം നിര്വ്ഹിക്കുന്നതറ് ഈശ്വരൻ 
എന്നു  കപരോയ എമ്പ്രോന്തിരിയോണറ്. അയോേോെകട്,  ഈശ്വരകന 
പൂജിച്റ് ജധീവിച്ിരുന്നവനും, എന്നോൽ കക്ഷത്രത്ിൽ െേവനടന്നതികന് 
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കപരിൽ ജയിലിലടയ്കകപ്പട്വനുമോണറ്. ഈശ്വരകന പൂജിച്തികന് 
കപരിൽ ലഭിച് ശിക്ഷയികന്ൽ ഏെോന്തനോയി, അവിശ്വോേിയോയി 
െഴിഞ്ഞു കൂടിയതിനോൽ നിരധീശ്വരപ്രതിഷ് നടത്ോൻ ഏറ്വം ഉത്മൻ 
ഈശ്വരൻ എമ്പ്രോന്തിരി തകന്നയോണറ് എന്നറ് ആഭോേന്ോര് തധീരുമോനി
ച്ചു.  ഒരു ദര്ദ്ിനത്ിൽ ദര്മുഹൂര്ത്ം കനോക്ിയോണറ് പ്രതിഷ്ോെര്മ്ം 
നടന്നകതകേിലും വേകരത്ോമേിയോകത നിരധീശ്വരകന് വിലോേങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു.

‘പ്രോര്ത്ഥന വിഡ്ിത്മോണന്ന വസ്തുത നിലനിൽകക് അതറ് മന്ദബു
ദ്ിയിൽ നിന്നറ് ഉത്ഭവിച്തറ് ആഭോേന്ോകര രേിപ്പിച്ചു. ബുദ്ിമോന്ദ്യക്ോ
രൻ ഇല്ലോ സ്റദവമോയ നിരധീശ്വരകനോടറ് പ്രോര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതു തകന്നയ
കല്ല ബുദ്ിയകണ്ന്നു നടിക്കുന്നവര് ഈശ്വരകനോടറ് പ്രോര്ത്ഥിക്കുക്ോൾ 
കചയ്യുന്നതും. രണ്ടും ഒരു കപോകല കഭോഷത്ം’—പരിഹോേോത്െമോയം 
നിന്ദ്യോത്െമോയം അധിെോരകത് പുഛേിക്കുന്ന ജനം തകന്ന മറിച്ചും 
തിരിച്ചും കചയ്തുകെോണ്ിരിക്കും.  ഈശ്വരൻ എന്ന അധിെോരികയ ആരോ
ധിക്കുന്ന കഭോഷത്രകത് എഴുത്തുെോരൻ വിമര്ശിക്കുന്നു.  ആന്ണിയം 
ഭോസ്രനും േഹധീറും ഒന്നിക്കുന്ന മതസ്റമത്രിയകട ഊഷ്മേതകയ വിമേ
രിക്കുവോൻ ഒരിക്ലും േോധിക്ികല്ലന്നു മോത്രമല്ല മതം എന്ന അധിെോ
രകത് കപോേികച്ഴുതുെ കൂടിയോണറ് കചയ്യുന്നതറ്. എല്ലോ മതങ്ങളും മനു
ഷ്യനുകമൽ ചില അധിെോരങ്ങൾ സ്ോപിക്കുന്നു. ആചോരങ്ങൾ, അനു
ഷ്ോനങ്ങൾ, ഭക്ഷണശധീലങ്ങൾ, ആകഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുവകന് 
കപരിൽകപോലും മതോധിെോരം അടയോേകപ്പടുത്തുന്നു. ്രിസ്ത്യോനിെ
ൾക്റ്, ്രിസ്ത്യൻ കപരുെൾ, മുസധീങ്ങൾക്റ് ഇസോം കപരുെൾ, ഹിന്ദു
ക്ൾക്റ് ഹിന്ദു കപരുെൾ അങ്ങകനയോണറ് കലോെം. കപരിൽ നിന്നു 
തകന്ന അവകന് മതം തിരിച്റിയകപ്പടണം എന്നറ് െല്ിക്കുന്നു. ഈ 
അധിെോരങ്ങകേ തിെച്ചും നിരോെരിക്കുെയോണറ് കനോവലികല െഥോ
പോത്രങ്ങൾ കചയ്യുന്നതറ്. മുപ്പത്തുമുകക്ോടി സ്റദവങ്ങൾ ഉള്ള ഹിന്ദു 
മതകത്യം ഹിന്ദുക്ളുകട ഈശ്വരോരോധനകയയം നിശിതമോയി വിമ
ര്ശിക്കുന്നുകണ്കേിലും കനോവലികന് അവേോന ഭോഗകമത്തുക്ോകഴക്കും 
വിശ്വോേകമന്ന അധിെോരം തഴച്ചു വേരുന്നതോയം കവരുെൾ ആഴ്തിപ്പ
ടര്ന്നറ് ഇനി അഴിച്ചു മോറ്ോൻ പറ്ോത്വിധം േകേധീര്ണ്ണമോയികപ്പോയതോ
യം െോണോം.

ഏകതോരോദര്ശത്ിനു കവണ്ിയോകണോ നിരധീശ്വരൻ പ്രതിഷ്ിക്കപ്പ
ട്തറ് ആ ആദര്ശത്ിനറ് വിരുദ്മോയിട്ോണറ് വന്നു ഭവിക്കുന്നതറ്.  ഇതു 
തകന്നയോണറ് എല്ലോ പ്രത്യയശോസ്തങ്ങളുകടയം ഗതി.  മുതലോേിത് 



202 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

വ്യവസ്ിതികക്തികര അകല്ലകേിൽ ആ അധിെോരത്ികനതികര പ്ര
വര്ത്ിക്കുവോൻ ആഹ്വോനം കചയ്തു കെോണ്റ് െടന്നുവന്ന മോര്ക്ിയൻ 
പ്രത്യയ ശോസ്തത്ികന് െോര്യത്ിൽകപോലും മോറ്ം വന്നില്ല എന്നതോണറ് 
വോസ്തവം. മുതലോേിയിൽ നിന്നും അധിെോരം കതോഴിലോേിയികലകക്
ത്ി എന്നറ് മോത്രം. ആത്യന്തിെമോയി അധിെോരവ്യവസ് മോറുന്നി
ല്ല. കപരുെൾ മോത്രമോണറ് മോറ്ത്ിനറ് വികധയമോകുന്നതറ്. ‘അധിെോരം 
കെോയ്ണമോദ്യംനോം’ എന്നറ് െവി പോടിയതറ് അര്ത്ഥവത്ോണറ്. എല്ലോ 
േമരങ്ങളും അധിെോരത്ികനതികരയോണറ്. അധിെോരം െിട്ിക്
ഴിഞെോൽ  ആ വ്യവസ്യിൽ യോകതോരു മോറ്വം വന്നുഭവിക്കുന്നി
ല്ല.  നിരധീശ്വര പ്രതിഷ്യിലും അതുതകന്ന േംഭവിച്ചു.  നിരധീശ്വരൻ 
ആരോധ്യകദവനോയി മോറി.  അങ്ങകന കനോക്കുക്ോൾ കലോെത്ികന് 
തകന്ന അധിെോര ഘടനയ്കറ് െോതലോയ മോറ്കമോന്നും വന്നുഭവിക്കുന്നി
ല്ല എന്നറ് പറയോം.  അധിെോരം രോജോവിലോയിരുന്നകപ്പോൾ അധിെോരി 
രോജോവം, അധിെോരം ജനോധിപത്യപരമോയകപ്പോൾ അധിെോരി 
മന്ത്രിമോരുമോയി മോറി. കൂടുതൽ േകേധീര്ണ്ണമോയി എന്നല്ലോകത ഗുണപ
രമോയ മോറ്ങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ോയില്ല.  ഈ വസ്തുത സ്ോപിക്കുെയോണറ് 
‘നിരധീശ്വര’നിലൂകട. പ്രതികരോധത്ിനും പ്രതികഷധത്ിനും ഒകക് 
അതധീതമോയി മകറ്ോരു രൂപത്ിലൂകട അധിെോര സ്ോപനം നടക്കുന്നു 
എന്നറ് െോണോവന്നതോണറ്.  

‘നിപ്രേം’—നിരധീശ്വര പ്രോര്ത്ഥനോേംഘം രൂപധീെരിക്കുന്നതറ് 
വേകര രേദ്കയോകട നിരധീക്ഷികക്ണ് േംഗതിയോണറ്. ആരുകട 
പ്രശ്നവം പരിഹരിക്ോൻ ‘നിപ്രേ’ത്ിൽ കപരറ് രജിസ്റര് കചയ്റ് െോശ
ടച്ോൽ മതിയോകും. നിപ്രേത്ിൽ നിന്നറ് ഒരോൾ അകതകറ്ടുത്റ് 
കൃത്യമോയി കചയ്തു കെോള്ളും. 25 വര്ഷമോയി ഒറ്ക്ിടപ്പിൽ െിടന്നിരു
ന്ന ഒരോൾ (അര്ജ്ജുനൻ) തോൻ െിടപ്പിലോയ അകത പ്രോയകത്ോകട 
ഉണരുന്നതറ് ഈ കനോവലികല മകറ്ോരതിശയമോണറ്.  െോലം മനുഷ്യനു
കമൽ തധീര്ക്കുന്ന അധിെോര ചിഹ്നങ്ങൾ അയോൾക്കുകമൽ പതിക്കുന്നി
ല്ല. അതിനറ് ശോസ്തധീയമോയ കതേിവെൾ കപോലും നിരത്തുന്നുണ്റ്.  മഹോ
നിദ്യിലോളുന്നവകന െോലത്ികന് അന്ധെോരകലോെം പിടികൂടുന്നില്ല.          
ആ വിമേയെരമോയ ഒരനുഭവം ഏകതോരു വോയനക്ോകരയം അ്ര
പ്പിക്കുന്നതോണറ്. െോലത്ികന് അധിെോരത്ിൽകപട്ടു കപോയവരുകട 
കലോെവം അര്ജ്ജുനകന് സ്റവരുദ്്യോത്െമോയ കലോെവം വേകര േ്വോ
ഭോവിെമോയിട്ോണവതരിപ്പിച്ിരിക്കുന്നതറ്. അയോളുകട മകനോവിെോര
ങ്ങൾ ഭോര്യകയ്കോ ഭോര്യയകട ചിന്തെൾ അയോൾകക്ോ മനസ്ിലോക്ോൻ 
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േോധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുറങ്ങി ഉണര്ന്നകപ്പോകഴക്കും മക്ൾ തകന്നോേം 
വേര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഭോര്യകയ തിരിച്റിയോൻ പറ്ോത്വിധം ജരോനര
െൾ ബോധിച്ിരിക്കുന്നു. അര്ജ്ജുനനറ് അകതോട്ടും ഉൾകക്ോള്ളോകന 
േോധിക്കുന്നില്ല.

അര്ജ്ജുനകന ഉണര്ത്ോൻ നിരധീശ്വരശക്ിയ്കോണറ് െഴിഞെതറ് 
എന്നതറ് മകറ്ോരത്ഭുതവം. െോലവം നിരധീശ്വരനും കൂടി സൃഷ്ടിച് ഈ 
സ്റവചിത്ര്യം ആ കുടുംബകത്യോകെ ബോധിക്കുെയോണറ്. അദൃശ്യ
ങ്ങേോയ അധിെോരശക്ിെളുകട ഇരെേോകുെയോണറ് ഒരു കുടുംബം. 
‘യവോവോയ ഭര്ത്ോവിനു മുൻപിൽ വൃദ്യോയ ഭോര്യയോയി നിൽകക് 
സുധ കവരുെേറ്കപോകല ആകെ പെച്ചു.’  (പു:133) അഛേനും മക്ൾക്കും 
ഒകര പ്രോയം എന്നകപോകലയോയി. മഹോ നിദ്യിൽ നിന്നുള്ള അയോളുകട 
കമോചനം കവണ്ോയിരുന്നു എന്നുകപോലും ആഗ്രഹിച്ചു കപോകുന്ന ഘട്
ത്ികലത്തുന്നു. അങ്ങകന െോലവം േമയവം അവരുകട ജധീവിതകത് 
നിയന്ത്രിക്കുെയം മോറ്ിമറിക്കുെയം നശിപ്പിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. ‘ഏതു 
െോലരോശിയിലോണറ് തോനികപ്പോൾ നിൽക്കുന്നകതന്ന േകന്ദഹം ഇന്ദജി
ത്ികന അനുനിമിഷം കവട്യോടികക്ോണ്ിരുന്നു.’ (പു. 151). ‘െോലത്ി
കന് നിയമകത് മറിെടക്കുന്ന ഒരു മോനത്ിൽ ഇയോൾ എങ്ങകനകയോ 
പ്രകവശിച്ചുകപോയി, അകല്ലകേിലും ഇന്ദിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറകമത്തുകന്നോ
നോണകല്ലോ ഇന്ദജിത്റ്’—(പു. 191). ഇന്ദജിത്ികന് കമോഹം കമഘ
യിലോയകപ്പോൾ ഭോര്യ സുധ തകന്ന അറിയോകത പ്രോര്ത്ഥിച്ചു കപോവന്നു 
നിരിശ്വരകനോടിങ്ങകന, ‘ഒകര ഒരു െോര്യം നധീകയനിക്റ് േോധിച്ചു 
തരണം. എനികക്കന് ഇകന്ദട്കന തിരിച്ചുകവണം, പകഴ രൂപത്ിൽ 
ഉറങ്ങിക്ിടക്കുന്നവനോയി. ഉണര്ന്നിരിക്കുന്ന ഇകന്ദട്കന എനിക്കു
കവണ്.’ (പു. 286). ഇങ്ങകന നിരധീശ്വരനു മുന്നിൽ പ്രോര്ത്ഥിച്കപ്പോൾ 
അതുതകന്ന േംഭവിച്ചു. കമഘയകട അഛേൻ അര്ജ്ജുനൻ ഇന്ദജിത്ി
കന് തലയ്കടിച്ചു. കബോധം കെട്ടുവധീണ അകദ്ഹത്ിനറ് പികന്ന ഒരിക്ലും 
പഴയ കപോലോവോൻ േോധിച്ില്ല. അടി കെോണ്റ് വധീണതും നിരധീശ്വരനു 
മുന്നിൽ. അങ്ങകന നിരധീശ്വരകന് അധിെോരത്ിനു മുന്നിൽ അര്ജ്ജുനൻ 
വധീണ്ടും തെര്ന്നു വധീഴുെയോണറ്. അര്ജ്ജുനകന് അനുഭവത്ിലൂകട അധി
െോരത്ികന് അദൃശ്യെരങ്ങൾ അറിയോകത നമ്മുകട കമൽ പതിയന്നതി
കന് കനര്ദൃശ്യങ്ങേോണറ് െോണോൻ േോധിക്കുന്നതറ്.  കമഘയകട പ്രോര്ത്ഥ
നകെോണ്റ് ഉണര്കന്നണധീക്കുെയം സുധയകട പ്രോര്ത്ഥനയോൽ വധീണ്ടും 
തേര്ന്നുവധീഴുെയം കചയ്യുക്ോൾ ഒരോളുകട ജധീവിതത്ിൽ അയോേറി
യോകത വന്നുവധീഴുന്ന ആരുകടകയോകക്കയോ അധിെോരത്ികന് െരങ്ങൾ 
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നമുക്റ് വോയികച്ടുക്ോം. ഭരണകൂടത്ികന്തോയ നയങ്ങൾ പലകപ്പോഴും 
ജനങ്ങകേ പല പ്രതിേന്ധിെേിലും തള്ളിവിടുന്നുണ്റ് എന്ന പകരോക്ഷ 
സൂചനയോണിതറ്. അവനവകന് ഇഛേകയ്കോത്ല്ല, മറ്ോരുകടകയോകക്കയോ 
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വികധയനോയോണറ് മനുഷ്യൻ ജധീവിക്കുന്നതറ് എന്ന 
േത്യം നിരധീശ്വരൻ എന്ന കനോവൽ തുറന്നു െോണിച്ചു തരുന്നു. 

ജോനെി എന്ന കവശ്യകപ്പണ്ണികന് ജധീവിതവം അറിവം അനുഭവവം 
ആവിഷ്രിക്കുന്നിടത്തുമോത്രമോണറ് അധിെോരവ്യവസ്െൾ അേ്വ
സ്തകയോകടയോകണകേിലും അെന്നു നിൽക്കുന്നതറ്. ഗന്ധകത്പ്പറ്ി 
ഗകവഷണം നടത്തുന്ന ശോസ്തെോരകന് ബുദ്ികയക്ോൾ പതിന്ടങ്ങറ് 
സൂക്ഷ്മോവകലോെനപോടവവം വിശെലനകശഷിയം ജോനെിക്കുണ്റ്. 
മണങ്ങൾ കതടുെയം തിരിച്റിയെയം അതികന് വ്യത്യസ്തതെൾ 
വിവരിക്കുെയം കചയ്യുന്നുണ്റ് ജോനെി. അധിെോരത്ികന് ഉന്ത്
തകയ വശധീെരിക്കുന്നതന്ത്രങ്ങൾ ജോനെിക്കു മോത്രകമ അറിയൂ.  ആ 
പ്രതികരോധത്ികന്  ആവിഷ്ോരവം നിരധീശ്വരനിൽ െോണോം. നോട്ടുകവ
ശ്യയോയ അവൾക്റ് ഗന്ധങ്ങേിലൂകട രതിമൂര്ഛേ അനുഭവിക്ോൻ േോധി
ക്കുന്നു എന്നറ് പറയക്ോൾ ആവിഷ്രിക്കപ്പടുന്ന മകനോയോനങ്ങൾ 
പ്രകത്യെം പഠനോര്ഹമോണറ്. ഗന്ധത്ികന് ശോസ്തധീയപഠനങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന കറോബര്കട്ോ എന്ന ഗകവഷെകന് െകണ്ത്ലുെളും പ്രധോനമോണറ്.  
കറോബര്കട്ോ എന്ന കപരുകപോലും ചില സൂചനെേോണറ്.  അയോൾ, ഗന്ധ
ങ്ങൾ മനുഷ്യജധീവിതത്ിൽ കചലുത്തുന്ന േ്വോധധീനങ്ങകേകുറിച്ോണറ് 
പഠിക്കുന്നതറ്. െോണോൻ േോധിക്ോത്തും എന്നോൽ അനുഭവിക്ോൻ 
െഴിയന്നതുമോണറ് ഗന്ധം. ഗന്ധം രണ്ടുതരമുണ്റ് സുഗന്ധവം ദര്ഗന്ധവം 
ആ അദൃശ്യോനുഭവം തകന്നയോണറ് അധിെോരത്ിനുമുള്ളതറ്.

എല്ലോ ഘടനെകേയം തിരുത്ികയഴുതുന്ന വിധികയന്ന വിധോതോവി
കന് പ്രവര്ത്നകമഖലയോണറ് നിരധീശ്വനുള്ളതറ്.  േത്യം വികെന്ദധീകൃത
മോവക്ോൾ അധിെോരത്ികന് ശക്ി വര്ദ്ിക്കുന്നുണ്റ്. നിരധീശ്വരകന് 
അധിെോര പരിധിയിലോയി മോറുെയോണറ് ആഭോേകത്രുവ മുഴുവൻ. 
ആ നോട്ികല അകബോധോവസ്യിൽ െിടന്നിരുന്ന അര്ജ്ജുനൻ എഴു
കന്നറ്റു നടക്കുന്നു, േംേോരകശഷി കുറവോയിരുന്നു (കെോഞെയള്ള) 
ജയചന്ദൻ സുഗമമോയി േംേോരിക്കുന്നു, ചിലര്ക്റ് ആഗ്രഹിച് കജോലി 
ലഭിക്കുന്നു, കരോഗം കഭദമോകുന്നു, ദഷ്ടന്ോര് ശിഷ്ടരോയി മോറുന്നു, പോവകപ്പ
ട്വര്ക്റ് ജധീവിക്ോനുള്ള വെ െിട്ടുന്നു, ക്ഷുരെനും ചോയക്ടക്ോരനും 
ഒകക് ജധീവിത പ്രയോേങ്ങൾ മോറിക്ിട്ടുന്നു..... ഇനിയം നധീളുന്നു നിരധീ
ശ്വരകന് വിലോേങ്ങൾ. അനിര്വ്ചനധീയമോയ പലപല അത്ഭുതങ്ങൾ 
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ആഭോേകത്രുവിൽ േംഭവിക്കുന്നു.  കചറിയ ഒരു െൽപ്രതിമ നോട്ോൻ 
മോത്രം സ്ലം ഉണ്ോയിരുന്നിടം വലിയ കക്ഷത്രവം പ്രോര്ത്ഥനോേം
ഘവം പൂജോേോധനങ്ങളും കെട്ിടങ്ങളും കെോണ്റ് നിറയന്നു. വിശ്വോ
േത്ികന് അധിെോരം ഒരു േമൂഹകത്യോകെ ബോധിക്കുെയോണധീ 
ചിത്രധീെരണത്ിലൂകട. പിഴുകതറിയോൻ കവണ്ി മോത്രം പ്രതിഷ്ിച് 
വിെലോംഗനോയ നിരധീശ്വരകന നശിപ്പിക്ോൻ സൃഷ്ടിച്വര്ക്കു േോധി
ച്കതയില്ല. എന്നു മോത്രമല്ല, ഒടുവിൽ ജയിലിൽ െിടക്കുക്ോൾ നിരധീ
ശ്വരൻ രക്ഷിക്കും എന്നറ് ഉറച്ചു വിശ്വേിക്കുെയമോണവര്. പലപ്രോവ
ശ്യം നിരധീശ്വരൻ എന്ന വിശ്വോേകത് പിഴുകതറിയോൻ അവര് രേമിച്ചു. 
അതിനോയി പലപല പദ്തിെൾ ഇടുെയം അകപ്പോകഴോകക് അബദ്
ങ്ങേിൽകപട്ടു കപോകുെയം െോര്യവിഘ്നം കനരിടുെയം കചയ്തു.  തടസ്
ങ്ങൾ കെോണ്റ് നിറയെയോയിരുന്നു  ആഭോേന്ോരുകട ജധീവിതം. 
എന്നിട്ടും അവര്ക്റ് നിരധീശ്വരകന് ശക്ിവികശഷം തിരിച്റിയോൻ 
െഴിഞെില്ല.

നിരധീശ്വരകക്ഷത്രത്ിൽ കബോംബിട്തികനത്തുടര്ന്നറ് മൂവരും ജയിലി
ലടയ്കകപ്പട്കപ്പോൾ പൂജോരി ഈശ്വരൻ എമ്പ്രോന്തിരി അവകര െോണോൻ 
വരുന്നു. ഇനി രക്ഷിക്ോൻ നിരധീശ്വരൻ മോത്രകമയള്ളൂ എന്ന േത്യം 
അവകര അറിയിച്ചു. കബോംബു പിടിച്ിരുന്ന ഭോസ്രകന് ഉള്ളംസ്റെ 
കപോള്ളിയിരുന്നു. അയോൾക്റ് നിരധീശ്വരനിൽ വിശ്വോേം കതോന്നി, 
അവേോനകത് പ്രതധീക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷ
കപ്പടോനുള്ള ഏെമോര്ഗ്ം, അത്ഭുതമോര്ഗ്ം—നിരധീശ്വരനോകണന്നും.  
ഭോസ്രനും േഹധീറും നിരധീശ്വരനിൽ വിശ്വേിക്കുന്നതോയം ആന്ണി 
അര്ദ്േമ്തകത്ോകട മൗനിയോവന്നതോയം അറിയിച്ചുകെോണ്റ് 
കനോവൽ അവേോനിക്കുെയോണറ്.

‘ഈശ്വകരോതറ്പത്ിക്കും മു്റ് നിലനിന്നവനോെയോൽ ഈശ്വരനും 
ഈശ്വരനോയവൻ നിരധീശ്വരൻ. വിശ്വോേിക്കും അവിശ്വോേിക്കും 
കമലും െള്ളനും വിശുദ്നും കമലും അഭിേോരിെയ്ക്കും ആനന്ദമോര്ഗ്ി
ക്കും കമലും ഒകര മഴയം കവയിലുമയയ്ക്കുന്ന അവനികപ്പോൾ ഉപോധിെേി
ല്ലോകത, കലോെകത്കക്ോരു വോതിൽ തുറന്നിടുന്നു.  ആര്ക്കും അതിലൂകട 
ഉള്ളിൽ പ്രകവശിക്ോം.  അഥവോ കതോട്ടുമോത്രം വിശ്വേിക്കുന്നവര് ഇനി
യമുകണ്കേിൽ, അവനവൻ നിൽക്കുന്ന ഇടം നിരധീശ്വരകക്ഷത്രമോയി 
തിരിച്റിഞെറ് ഒരു വരം ആവശ്യകപ്പട്ടു കെോള്ളുെ. പുറം െണ്ണടച്റ് 
ഉൾക്ണ്ണിൽ കനോട്മുറപ്പിച്റ് ദൃഢമോയി േകേല്ിക്കുന്ന പക്ഷം, വിചോരം 
വിത്ോയി മുേച്റ് െലവൃക്ഷമോകുന്നതിനറ് അവനവൻ േോക്ഷിയോകും. 
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ഓം നിരധീശ്വരോയ നമഃ’ എന്നറ് കനോവൽ പരിേമോപ്തിയികലത്തുക്ോൾ 
നിരധീശ്വരകന് അധിെോരം സ്ോപിക്കപ്പട്ടുെഴിഞെതോയി െോണോം.

ഈശ്വരകന എതിര്ത്വര്,  വിശ്വോേകത് എതിര്ത്വര് ഒടുവിൽ 
ആ വിശ്വോേത്ിൽ തകന്ന വന്നു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങകന വിശ്വോേം 
അധിെോരസ്ോനത്തു പുനഃസ്ോപിക്കപ്പടുന്നു. അദൃശ്യതയകട മോയി
െതയിൽ മനുഷ്യനറ് മറുപടിയില്ലോത്കപോകല എല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങകേ
യം േോധ്യമോക്ികക്ോണ്റ് നധീരിശ്വരൻ എല്ലോവര്ക്കും മുെേിൽ അനു
ഗ്രഹവര്ഷം കചോരിയന്നു. ഈശ്വരനും മുമ്പുള്ളവനോയി മോറുന്നു. കലോെ
ത്ികന് വ്യത്യസ്തങ്ങേോയ അവസ്െൾ, വിശ്വോേവം അവിശ്വോേ
വം, അധിെോരവം പ്രതികരോധവം ഈശ്വരനും നിരധീശ്വരനും ഒകക്യ
ള്ള വിരുദ്ദ്വന്ദ്വങ്ങേിലൂകട വരച്ിടുന്ന ‘നിരധീശ്വരൻ’ എന്ന കനോവൽ, 
കനോവൽേോഹിത്യത്ികല മകറ്ോരു മുതൽക്കൂട്ോണറ്. 

യക്ിവോദകമന്നും നിരധീശ്വരവോദകമന്നുകമോകക്യള്ള ചില സ്റേദ്ോ
ന്തിെരുകട വോദങ്ങകേയം വിശ്വോേകത്യം നിരോെരിക്കുെയോണറ് 
‘നിരധീശ്വരൻ’. അതുകപോകല ഒരു േമൂഹകത്യോകെ, ഒരു വിശ്വോേം 
എപ്രെോരം േ്വോധധീനിക്കുന്നു, മോറ്ിമറിക്കുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു 
എകന്നല്ലോം ഈ കൃതി വ്യക്മോക്കുന്നു. അധിെോരത്ികനതികരയള്ള 
വിശ്വോേത്ികന് പ്രതികരോധകത് മറിെടക്ോൻ പ്രപഞ്ചശക്ിയിലൂകട 
െഴിയന്നുണ്റ്. മനുഷ്യൻ ഒന്നറ് വിചോരിക്കുന്നു, സ്റദവം മകറ്ോന്നറ് െല്ി
ക്കുന്നു എന്നതികന് കപോരുൾ തകന്ന ഇതോണകല്ലോ. നോം പലകപ്പോഴും 
പറയോറുള്ളതോണറ് ‘ഈശ്വരോധധീനംകെോണ്റ് രക്ഷകപ്പട്ടു’ എന്നറ്. അധധീന
കപ്പടുത്ലോണറ് അധിെോരത്ികന് നയം. ഇപ്രെോരം മനുഷ്യകന അധധീ
നകപ്പടുത്ോൻ അദൃശ്യശക്ിെൾക്കു േോധ്യമോകുന്നു എന്നതോണറ് ഈ 
കൃതിയിലൂകട ആവിഷ്കൃതമോകുന്നതറ്. സൂക്ഷ്മവോയന ആവശ്യകപ്പടുന്ന ഈ 
കൃതി വോയനയകട ഉൾക്രുത്ോയി നിലകെോള്ളുന്നു. 

ആധോരകൃതി
നിരധീശ്വരൻ—വി.കജ ജയിംേറ്
േി.േി.ബുക്റ്, കെോട്യം - 2015

 ശ�യാ. ഗംഗയാശദവി.എം
 അേി. കപ്രോെേര്
 മലയോേ വിഭോഗം
 കെ.കെ.ടി.എം.ഗവ. കെോകേജറ്, പുല്ലൂറ്റ്



അധികയാെത്ിരറെ  
്യാമ്പത്ികേയാസ്തം

ചന്തുശമശനയാരറെ ശനയാവലുകളിരെ ദയായ്രമം  
അടിസ്ഥയാനമയാക്ിയുള്ള െഠനം

  

േമൂഹത്ികന് എല്ലോ അടരുെേിലും വ്യോപിച്ിരിക്കുന്ന ഒന്നോണറ് 
അധിെോരം. േോമൂഹ്യശോസ്തെോരൻമോര് അധിെോരകത് വ്യത്യസ്തരധീ
തിെേിൽ നിര്വചിക്കുെയം വിശെലനവികധയമോക്കുെയം കചയ്ിട്ടു
ണ്റ്. മോര്ക്റ്, ഫൂകക്ോ, ഗ്രോംഷി ഇവകരോകക് േമൂഹത്ിൽ അധിെോര
ത്ികന് പ്രവര്ത്നം എങ്ങകനകയന്നറ് വിശദധീെരിക്കുന്നുണ്റ്. േോമൂഹ്യ 
ബന്ധങ്ങൾ, േോഹിത്യം, ഭരണകൂടം, രോഷ്ടധീയം തുടങ്ങിയ എല്ലോ മണ്ഡ
ലങ്ങേിലും നിരന്തരമോയ അധിെോരസ്ോപനത്ികന് ബലതന്ത്രമുണ്റ്. 
േര്വ്വ്യോപിയോയ ഒന്നോയിട്ോണറ് ഫൂകക്ോ അധിെോരകത് വധീക്ഷിക്കു
ന്നതറ്. ‘അധിെോരത്ിനുപുറത്റ് ഒന്നുമില്ല’ എന്നുകൂടി ഫൂകക്ോ നിരധീ
ക്ഷിക്കുന്നു. അധിെോരകത് ഒരു പ്രത്യയശോസ്തമോയി വിവക്ഷിച്റ് 
കെോണ്റ് േ്ത്റ് അതികന് നിയോമെ ഘടെങ്ങേിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹി
ക്കുന്നതറ് എപ്രെോരമോകണന്നറ് െകണ്ത്ോൻ േോഹിത്യകൃതിെകേ ഉപോ
ധിയോക്ി േ്വധീെരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള ഒരു വിശെലനമോണറ് ഈ പ്രബന്ധം.

േമൂഹത്ികന് അടിസ്ോനഘടന ഉല്ോദകനോപോധിെേോയിരി
ക്കുെയം ഇതികന് േോ്ത്ിെോടിത്റയിൽ പടുത്തുയര്ത്തുന്ന 
ഉപരിഘടനയോയ കുടുംബം, വിദ്യോഭ്യോേം, മതം, രോഷ്ടധീയ േംവി
ധോനങ്ങൾ ഇവയിൽ േംഭവിക്കുന്ന മോറ്ങ്ങൾ േോമൂഹ്യഘടനകയ 
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നിയന്ത്രിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. അധധീശത്വമുള്ളവരും ഇല്ലോത്വരും തമ്ി
ലുള്ള േംഘര്ഷം മിക്കപ്പോഴും േോ്ത്ിെ അധിെോരത്ികന്തോണറ്. 
േോമൂഹ്യശോസ്തദൃഷ്ട്യോ വിലയിരുത്ിയോൽ മോര്ക്ികന് േിദ്ോന്തങ്ങേി
കലയ്കറ് അധിെോരത്ികന് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ വ്യോപിക്കുന്നതറ് െോണോം. 
19-ോം നൂറ്ോണ്ികന് ഉത്രോര്ദ്ം കെരേധീയേമൂഹം േോ്ത്ികെോല്ോ
ദനത്ിലും വിതരണത്ിലുമുള്ള പുനഃ്രമധീെരണം ആവശ്യകപ്പട് ഒരു 
ഘട്മോയിരുന്നു. േ്വെോര്യേ്വത്റ്, കതോഴിൽ വിഭജനം, കുടുംബവ്യവ
സ് ഇവകയല്ലോം േോ്ത്ിെ ഘടനകയ ആരേയിച്റ് നിലകെോള്ളു
ന്ന ഘടെങ്ങേോണറ്. 

ഉപകഭോഗോധിഷ്ിതമോയ െയൂഡൽ െോലത്തുനിന്നും ഉതറ്പോദനോ
ധിഷ്ിതമോയ വ്യോവേോയിെേമൂഹത്ികലയ്ക്കുള്ള പരിവര്ത്നം 
േംഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ത്ിലോണറ് ചന്തുകമകനോകന് കനോവൽ 
രചന. കെരേത്ികല നോയര്േമുദോയത്ിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കൂട്ടുകു
ടുംബവ്യവസ്യം മോതൃദോയത്ിൽ അധിഷ്ിതമോയ ദോയ്രമവ്യവസ്
യോയ മരുമക്ത്ോയവം പശ്ോത്ലമോക്കുന്നവയോണറ് ‘ഇന്ദുകലഖ’യം 
‘ശോരദ’യം. ഒരു േോമൂഹ്യസ്ോപനകമന്നകപോകല പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന കൂട്ടു
കുടുംബം അധിെോരി/െോരണവര് എന്നറ് വിേിക്കപ്പടുന്ന അധധീശകെ
ന്ദത്ികന്തോണറ്. ഈ അധിെോര െര്ത്തൃത്വം പിന്തുടര്ച്, വംശോവലി 
എന്നിവയനുേരിച്ചും നിലനിൽക്കുന്ന ദോയ്രമവ്യവസ്യ്കനുസൃതമോ
യം സ്റെവരുന്ന ഒന്നോണറ്. േോ്ത്ിെശക്ികയ ഉചിതമോയി കൂട്ടു
കുടുംബം എന്ന േോമൂഹ്യേംവിധോനത്ിലൂകട ഉപകയോഗിക്കുവോൻ 
െോരണവര് എന്ന മരുമക്ത്ോയത്റവോട്ികല െയൂഡൽരോജോവിനറ് 
െഴിയന്നു. തോവഴിയ്ക്കുള്ള വംശോവലിയം പിന്തുടര്ച്യമോണറ് മരുമക്
ത്ോയം എന്ന ദോയ്രമത്ികന് േവികശഷത. പിന്തുടര്ച് എന്നതു
കെോണ്റ് പ്രധോനമോയം േ്വത്റ് സ്റെമോറ്മോണറ് ഉകദ്ശിക്കുന്നതറ്. സ്തധീ
വഴിക്റ് സ്റെമോറ്ം കചയ്കപ്പടുന്ന േ്വത്ികന് സ്റെെോര്യ െര്ത്തൃത്വം 
തറവോട്ികല െോരണവര്ക്ോണറ്. തുടര്ന്നറ് അനന്തരവൻമോരികലയ്കറ് ഈ 
അധിെോരം േം്രമിക്കുന്നു.

‘‘ഇന്ദുകലഖ’യിൽ‘ േ്വത്ികന് സ്റെെോര്യെര്ത്തൃത്വം നിലനിൽക്കു
ന്നതറ് തറവോട്ടുെോരണവരോയ പഞ്ചുകമകനോനിലോണറ്. വേകര കൃത്യമോയ 
ഒരു േോ്ത്ിെ േോമൂഹ്യശോസ്തം ഈ കുടുംബവ്യവസ്യിൽ ഇഴ 
കചര്ന്നറ് നിൽക്കുന്നുണ്റ്. േോ്ത്ിെ വിതരണത്ികന് അടിസ്ോ
നത്ിൽ രൂപംകെോണ് ഒരു േോമൂഹ്യ്രമം ഈ വ്യവസ്യ്ക്കുള്ളിൽ 
നിലനിൽക്കുന്നു. കൂട്ടുകുടുംബത്ികല അംഗങ്ങകേ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതറ് 
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അധിെോരവം അധിെോരിയം തകന്നയോണറ് അന്യകര നിയന്ത്രിക്ോനും 
േംരക്ഷിക്ോനുമുള്ള ശക്ി േ്വത്ികന് സ്റെെോര്യെര്ത്തൃത്വത്ിൽ 
നിന്നോണറ് അധിെോരി ആര്ജിക്കുന്നതറ്. വ്യക്ിെളുകട വികയോജിപ്പു
െകേ മറിെടക്ോനും എതിരിടോനും വ്യവസ്കചയ്യുന്ന േോമൂഹ്യ്രമം 
തിെച്ചും േോ്ത്ിെോധിെോരത്ികന് കുടക്ധീഴിലുള്ളതോണറ്.

പഞ്ചുകമകനോൻ എന്ന െോരണവരുകട അസ്തിത്വത്ിനറ് യക്മോയ 
ബലം നൽകുന്നതറ് േോ്ത്ിെോധധീശത്വമോണറ് എന്നറ് കനോവൽ 
വോയനയിൽ വ്യക്മോണറ്. മോധവൻ േ്വോരേയനോയി നിൽക്കുക്ോൾ 
മോത്രകമ ഈ അധധീശത്വകത്ോടറ് വികയോജിച്ചു കെോണ്റ് കുമ്ിണിയമ്
യകട മെനോയ ശിന്നകന പഠിപ്പിക്ോൻ തുനിയന്നുള്ളൂ. േോ്ത്ിെ ഭദ്
തയോണറ് ഇത്രം േ്വോതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യോപനത്ിനറ് മോധവകന കപ്രരിപ്പി
ക്കുന്നതറ്. മോധവകനയം ഇന്ദുകലഖകയയം പണം കചലവിട്റ് പഠിപ്പിക്കു
ന്ന തറവോടുതകന്ന കുമ്ിണിയമ്കയോടും മക്കേോടും െോണിക്കുന്ന ഉദോ
േധീനതയം കൃത്യമോയ േോ്ത്ിെ ഘടെത്ികന് ഉല്ന്നമോണറ്. മദിരോ
ശിയിൽ കതോഴിൽ ലഭിക്കുന്ന, േ്വന്തം െോലിൽ നിൽക്ോൻ പ്രോപ്തിയള്ള 
മോധവകനയോണറ്  ഇന്ദുകലഖ പരിണയിക്ോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതറ്. േോ്
ത്ിെ ഭദ്തയോണറ് അവികടയം പ്രധോനം. പ്രത്യക്ഷമോയ േോ്ത്ി
െോടിത്റയള്ള െഥോപോത്രങ്ങകേ കൃത്യമോയ പദവിയം സ്ോനമോനങ്ങ
ളും നൽെിയോണറ് ചന്തുകമകനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. േോ്ത്ിെ 
സുസ്ിരതയില്ലോത്തിനോൽ കുമ്ിണിയമ്യം ശധീനുപ്പട്രും അനുഭവി
ക്കുന്ന അവഗണനയം അവകഹേനങ്ങളും രേദ്ികക്ണ്തോണറ്.

നൂൽക്്നിയിൽ ഓഹരിയിട്ിരിക്കുന്ന കെശവൻ നമ്പൂതിരിയ്കറ് 
ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനയം വിടനും വിഡ്ിയമോയ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പോടറ് 
േ്ന്നനോയിരിക്കുന്നതിനോൽ ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനയം േോ്ത്ിെ 
ശോസ്തത്ികന് ദൃഷ്ടിയിൽത്കന്ന വിലയിരുകത്ണ്തോണറ്. േോ്ത്ി
െഭദ്ത സ്റെവരിക്ോത്െല്യോണിക്കുട്ികയ വിടനോയ സൂരിനമ്പൂതി
രിപ്പോടിനറ് നൽകുക്ോഴും ധോരോേം പണമുള്ളവൻ കുമ്ിണിയമ്യകട 
വര്ഗ്ത്ിൽ കചരുന്നതിനോൽ വ്യോകുലകപ്പടുന്ന പഞ്ചുകമോകനോകന
യോണറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതറ്. ഇങ്ങകന േോ്ത്ിെോേമത്വത്ികന് 
നിഴൽവധീണറ് െിടക്കുന്ന നിരവധി േന്ദര്ഭങ്ങൾ ‘ഇന്ദുകലഖ’യിൽ െോണു
ന്നുണ്റ്. ഭരണോധിെോരം ലഭിക്കുന്നതുകെോണ്റ് പൂര്ണ്ണേ്വോതന്ത്ര്യം ലഭി
ക്കുന്നികല്ലന്നും കതോഴിലുെേിലൂകട കനടുന്ന േ്വയംപര്യോപ്തത കെോണ്ടു
മോത്രകമ അതറ് േോധിക്കൂ എന്നുമുള്ള കഗോവിന്ദൻകുട്ിയകട വോക്കുെൾ 
പൂര്ണ്ണമോയ േോ്ത്ിെ േ്വോതന്ത്ര്യമോണറ് ആവശ്യകപ്പടുന്നതറ്. 
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േംഘേ്വത്ിൽ നിന്നറ് േ്വെോര്യ േ്വത്ികലയ്കറ് വഴിമോറുന്ന ഒരു േോമൂ
ഹ്യ്രമം ഉരുത്ിരിയന്നതറ് ‘ഇന്ദുകലഖ’യിൽ െോണുന്നുണ്റ്. 

‘ശോരദ’യികലയ്കറ് െടന്നോൽ ഒരു പ്രകദശത്ികന് മുഴുവൻ ജന്ോവെോ
ശമുള്ള പ്രഭുകുടുംബമോയ പൂകഞ്ചലക്ര എടത്ികല െോരണവര് കെോപ്പു
ണ്ണിയച്കന് േോ്ത്ിെോധധീശത്വത്ികലക്ോണറ് എത്തുന്നതറ്. േ്
ത്ിനറ് കവണ്ിയള്ള കെോടതിവ്യവഹോരംതകന്ന മുഖ്യപ്രകമയം. മോത്ര
മല്ല എതിരോേിയോയ ഉദയന്തേി രോമവര്മ്ൻ തിരുമുല്ോടികന േോ്
ത്ിെശക്ി കെോണ്ോണറ് വ്യവഹോരത്ിൽ കെോപ്പുണ്ണിയച്ൻ കതോല്ി
ക്കുന്നതറ്. ശോരദ തകന് അമ്യകട നോട്ിൽ തിരികച്ത്തുന്നതു തകന്ന 
പിതോവോയ രോമൻകമകനോകന് ബോങ്കുനികക്ഷപം നഷ്ടകപ്പടുക്ോഴോണറ്. 
െോരണവൻമോര് ഉണ്ോക്ിവച് വിവോഹക്കുരുക്ിൽനിന്നറ് രക്ഷകപ്പട്ടു 
നോടുവിട്വേോണറ് ശോരദയകട അമ്യോയ െല്യോണിയമ് ‘എന്തോണ
ഛേോ പ്രഭുത്വകമന്നറ് വച്ോൽ‘? എന്ന ശോരദയകട കചോദ്യത്ിനറ് രോമൻകമ
കനോൻ നൽകുന്ന മറുപടി ‘രോജ്യം വോണറ് മനുഷ്യകര ശിക്ഷോരക്ഷ കചയ്ി
രുന്നു നികന് െോരണവൻമോര്’ എന്നോണറ്.

േമൂഹത്ികല എല്ലോത്രം ബന്ധങ്ങേിലും ഇഴപിരിഞ്ഞുെിടക്കു
ന്ന ഒന്നോണറ് അധിെോരം. േ്വത്ികന് െര്ത്തൃത്വം അധിെോരകത് 
നിയന്ത്രിക്കുന്ന െോഴ്ച ‘ഇന്ദുകലഖ’യിലും ‘ശോരദ’യിലുമുണ്റ്. 19-ോം നൂറ്ോ
ണ്ികന് ഉത്രോര്ദ്ത്ികല കെരേധീയ േമൂഹത്ികല ചലനങ്ങകേ 
കൃത്യമോയി ഈ കനോവലുെൾ പ്രതിെലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കനോവൽ 
യഥോര്ത്ഥത്ിൽ മഹത്ോകുന്നതറ് മോനവരോശിയകട ഭോഗകധയത്ിലും 
തധീവ്രരേമങ്ങേിലും പ്രേക്മോയി കതോന്നുന്ന വസ്തുക്േിൽ ആഴത്ിലും 
പരപ്പിലും അടിത്റപോകുക്ോൾ മോത്രമോണറ് എന്നറ് വില്യം കഹന്റി 
ഹഡറ് േൺ അഭിപ്രോയകപ്പടുന്നു.

അധിെോരവ്യവസ് രൂപകപ്പടുത്തുന്നതിൽ നൂറ്ോണ്ടുെേോയി േ്വെോ
ര്യേ്വത്റ് കചലുത്തുന്ന േ്വോധധീനം വേകര വ്യക്മോണറ്. ചന്തുകമകനോകന് 
കനോവലുെളുകട പശ്ോത്ലത്ിൽ ഈ വസ്തുത വിലയിരുത്തുക്ോൾ 
അധിെോരം ഒരു പ്രത്യയശോസ്തമോയി നിലനിൽക്കുന്നതും അധിെോരം 
ഒരു ശംഖലയോയി േമൂഹത്ിലും വ്യക്ിബന്ധങ്ങേിലും പ്രവര്ത്ിക്കു
ന്നതും േ്ത്റ് കൃത്യമോയി അത്രം ബന്ധങ്ങകേ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതും 
മനസ്ിലോക്ോൻ േോധിക്കും. 
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അധികയാെവം ്ിവില് ്ര്വീസും
—‘യന്തം’ എന് ശനയാവെില്

കൂട്മോയി ജധീവിക്ോനോരംഭിച്െോലംമുതല്ക്കുതകന്ന പ്രോചധീനമനു
ഷ്യര്ക്റ് തങ്ങകേക്ോൾ െഴിവള്ളവകരോടറ് വികധയത്വമുണ്ോയിരുന്നു. 
എല്ലോത്രം അധിനികവശങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഇത്രകമോരു പ്രവണത 
െോണോം. മൃഗജോലങ്ങൾക്ിടയിൽകപ്പോലും ഈ വികധയത്വം ദര്ശിക്ോം. 
ദര്ബ്ബലര് എകപ്പോഴും ബലവോന്ോര്ക്കു െധീഴടങ്ങുന്ന അവസ് എല്ലോയിട
ത്തും ഉണ്റ്. വിവിധ ഘടനെളുൾകക്ോള്ളുന്ന കുടുംബം, േമൂഹം, രോഷ്ടം 
എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷമോകയോ പകരോക്ഷമോകയോ അധിെോരത്ികന് 
പ്രകയോഗമുണ്റ്. വിവിധ ഘടനെൾക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രണോതധീതശക്ി
യോയി അധിെോരം നിലകെോള്ളുന്നു. പ്രതികരോധിക്ോൻ െഴിയോകത 
അധിെോരഘടനെൾക്കുള്ളിൽ കഞരിഞെമരുന്ന നിരവധി വ്യക്ി
െകേ മലയോേകനോവൽേോഹിത്യത്ിൽ െോണോൻ െഴിയം.

മലയോേകനോവൽചരിത്രം അപഗ്രഥിക്കുക്ോൾ വ്യക്മോകുന്ന ഒരു 
വസ്തുതയണ്റ്.  അധിെോരം പ്രത്യക്ഷമോകയോ പകരോക്ഷമോകയോ െടന്നുവ
രോത് കനോവലുെൾ വിരേമോണറ്. ഏകതകേിലും തരത്ിലുള്ള അധിെോരം 
കനോവലുെേിൽ െോണോൻ െഴിയം. േിവിൽ േര്വ്ധീേറ് രംഗകത് 
അധിെോരം ചിത്രധീെരിച്ിട്ടുള്ള നിരവധി കനോവലുെൾ മലയോേത്ിലു
ണ്റ്. േിവിൽ േര്വ്ധീേധീകന് േ്വഭോവകത് നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതറ് അധി
െോരമോണറ്. േിവിൽ േര്വ്ധീേറ് എന്നറിയകപ്പടുന്ന കമഖല കെവലം 
ഐ.എ.എേറ് ഉകദ്യോഗസ്ര് മോത്രം ഉൾകക്ോള്ളുന്നതല്ല, മറിച്റ് എല്ലോ 
വിധ ഉകദ്യോഗസ്രും അടങ്ങുന്നതോണതറ്. 
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പൗരന്ോരുകട കക്ഷമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുകവണ്ി രൂപം 
കെോണ്തോണറ് േിവിൽ േര്വ്ധീേറ്.  ഭരണകൂടത്ികന് നിലനില്ം 
സ്ോപിത തോൽപര്യങ്ങളും േംരക്ഷിച്ചുകെോണ്ടു മോത്രമോണറ് ഭരണകൂ
ടങ്ങൾ നിലകെോള്ളുന്നതറ്. ഭരണയന്ത്രകത് ബലിഷ്മോയ ഒരു ഘടന
യോക്ിനിര്ത്തുന്നതിൽ അധിെോരത്ിനറ് ഒരു സുപ്രധോന പങ്കുണ്റ്.  
േംഘര്ഷമുണ്ോകുന്ന തരത്ിൽ അധിെോരം വിനിമയം  കചയ്കപ്പ
ടുെയം കചയ്യുന്നു.  ഉകദ്യോഗസ്രുകട കരേണധീകൃതഘടന ഇതികനോരു 
െോരണമോകുന്നുണ്റ്. പണം, പദവി, േ്വോധധീനം, േ്വജനപക്ഷപോതം 
എന്നിവ ഭരണകൂടകത് അതികന് ലക്ഷ്യങ്ങേിൽനിന്നും വ്യതിചലി
പ്പിക്കുന്നു. യഥോര്ത്ഥനധീതി നികഷധിക്കപ്പടോൻ െോരണമോയിത്ധീരുെ
യം കചയ്യുന്നു. ഉകദ്യോഗസ്വൃന്ദം ഭരണകൂടകത് വ്യക്ിക്റ് അപ്രോപ്യമോ
ക്ിത്ധീര്ക്കുന്നുകവന്നറ് മോര്ക്റ് കരഖകപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്റ്.  ഉന്നതവര്ഗ്ത്ി
കന് ഉപെരണമോണറ് ഭരണയന്ത്രകമന്നും അകദ്ഹം അഭിപ്രോയകപ്പടുന്നു.

മലയോറ്റൂരികന് ‘യന്ത്രം’എന്ന കനോവലികന േംബന്ധിച്റ് ഇതറ് വോസ്ത
വമോണറ്. ബോലചന്ദൻ ഐ.എ.എേറ് എന്ന െഥോപോത്രം അധിെോര
ത്ികന്  തലപ്പത്റ് എത്തുക്ോൾ അധിെോരിവര്ഗ്ത്ികന് പ്രത്യയ
ശോസ്തങ്ങൾ നടപ്പിലോക്ോൻ പരിരേമിക്കുന്നു. തോൻ വന്ന വഴിെകേക്കു
റിച്റ് അയോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. േോധോരണക്ോരകന് ആവശ്യകത്ക്ോ
ളുപരി അധിെോരിവര്ഗ്ത്ികന് സ്ോപിതതോൽപര്യങ്ങൾ േംരക്ഷി
ക്ോൻ അയോൾ നിര്ബന്ധിതനോവന്നു.

ധനവം േ്വോധധീനവമുള്ളവര്ക്കു മോത്രകമ നിലനില്ള്ളൂ എന്ന പരമ
േത്യം ഈ കനോവലികന് അന്തര്ധോരയോയി വര്ത്ിക്കുന്നുണ്റ്. െലോമ
ണ്ഡലം വോര്ഷികെോത്സവത്ിനറ് ഉദറ്ഘോടെനോകയത്ിയ ഗവര്ണ്ണറുകട 
സുരക്ഷോേംവിധോനങ്ങൾ തോറുമോറോക്ികക്ോണ്റ് അകദ്ഹകത് ചിലര് 
ആ്രമിക്കുന്നു. എേറ്.പി ജയശകേറിനും േബ്ബറ് െലക്ടര് ബോലചന്ദനും 
ഇതിൽ പങ്കുണ്ോയിട്ടും ബോലചന്ദനുമോത്രമോണറ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതറ്. 
െോരണം എേറ്.പി ജയശകേര് പണവം പദവിയം േ്വോധധീനവം ഉള്ള 
ഒരു ഉകദ്യോഗസ്നോണറ്. േ്വോധധീനമുള്ളവര് എപ്രെോരമോണറ് രക്ഷകപ്പടു
ന്നകതന്നറ് കനോവലിസ്ററ് വ്യക്മോയി ഇവികട വരച്ചുെോട്ടുന്നുണ്റ്.

നധീതിയ്ക്കും ന്യോയത്ിനും കവണ്ി നിലകെോകള്ളണ് മന്ത്രിമോകര കതര
കഞെടുക്കുന്നതിൽ പണത്ിനറ് സുപ്രധോന പങ്കുണ്റ്. ‘യന്ത്രം’ എന്ന 
കനോവലിൽ രോഷ്ടധീയപോര്ര്യവം േത്യേന്ധതയം ഇല്ലോത് ഭോസ്രൻ 
നോയകര മന്ത്രിയോക്കുന്നതിൽ വ്ൻ വ്യവേോയിയോയ ഹോജിയോരുകട 
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പകേറ് കചറുതല്ല. ധനിെനോയ െിലികപ്പോേറ് മുതലോേിയോണറ് പ്രേന്നൻ 
എന്ന വ്യക്ികയ കതരകഞെടുപ്പിൽ സ്ോനോര്ത്ഥിയോയി നിര്ത്ിയ
തും ജയിപ്പിച്തുകമല്ലോം. അതുകെോണ്ടുതകന്ന പ്രേന്നൻ എന്ന മന്ത്രി 
എക്ോലവം െിലികപ്പോേറ് മുതലോേിയകട ബിനോമിയോയി തുടരുന്നു. 
ധനവം പദവിയം ഇല്ലോത് ഒരോകേ േമൂഹത്ിൽ ആര്ക്കും ആവശ്യ
മികല്ലന്ന കഞട്ിപ്പിക്കുന്ന യോഥോര്ത്ഥ്യം വേകര  േ്വോഭോവിെതകയോകട 
മലയോറ്റൂര് അവതരിപ്പിക്കുെയോണറ് ‘യന്ത്രം’ എന്ന ഈ കനോവലിൽ.

അധിെോരം കെന്ദധീെരിക്കപ്പടുക്ോൾ അവികട അഴിമതിയം 
ഉണ്ോകുന്നുണ്റ്. തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പദവിയിൽ പലകപ്പോഴും ഊറ്ം 
കെോള്ളുന്നവരോണറ് ഉകദ്യോഗസ്രിൽ ഭൂരിഭോഗവം. ഒരു േോധോരണ 
ജധീപ്പറ് സ്റഡവറുകട മെനോയ ബോലചന്ദൻ ഐ.എ.എസുെോരനോയി 
മോറിയതിനുകശഷം അയോളുകട ജധീവിതവധീക്ഷണത്ിൽ രേകദ്യമോയ 
മോറ്മുണ്ോകുന്നു.  ആദ്യകത് കെോൺെറൻേിൽ പകകേടുക്കുന്ന േന്ദ
ര്ഭത്ിൽ ഐ.എ.എസുെോകരക്കുറിച്റ് നടത്തുന്ന ആത്ഗതം ഇതറ് 
കതേിയിക്കുന്നുണ്റ്. “ഈ ഹോേിൽ ശരറോന്തലുെളുകട കവേിച്ത്ിന
ടിയിൽ നിവര്ത്ികവച് െയൽപോഡുെളുമോയി ഇരിക്കുന്ന േ്ന്ന
ന്ോര് ജനലക്ഷങ്ങളുകട ഭോഗകധയം  നിയന്ത്രിക്കുന്നവരോണറ്, മന്ത്രിമോര് 
സ്ോനകമോഴിഞെോലും അധിെോരത്ിൽ തുടരുന്ന സ്ിരം േര്വ്ധീസു
െോരോണറ്. തരുൺകബോേറ് പറയന്നതറ് ശരിയകല്ല? ഐ.എ.എസുെോര് 
എലധീറ്ോണറ്....ദി കചോേൺ”1

ഐ.എ.എേറ് എന്ന അപ്രോപ്യമോയ കെോടുമുടിയിൽ െോലുകുത്ിയ 
ഭോഗ്യവോൻ എന്നു േ്വയം അഭിനന്ദിക്കുെയോണറ് െലക്ടര് ബോലച
ന്ദൻ. അധിെോരത്ിൽ ഇരിക്കുക്ോൾ മോത്രമോണറ് വിലയം നില
യമുള്ളതറ് എന്നറ് ‘യന്ത്രം’ എന്ന കനോവലിൽ െലക്ടര് കശഖരപിള്ള 
പറയന്നു. “ഞോൻ േര്ക്ോര് യന്ത്രത്ികല കതഞെ ഒരു ച്രം”2എ
ന്നോണറ് അകദ്ഹം േ്വയം വികശഷിപ്പിക്കുന്നതറ്.  കപൻഷൻ പറ്ി
ക്ഴിഞെോൽ ആരും തകന്ന വെവയ്ക്കുെയില്ല. േ്വോധധീനശക്ിയകട 
തരികപോലും തകന് പക്ൽ ഉണ്ോവില്ല.  ഇകന്നോേം ഒന്നും േ്ോദിച്ി
ട്ില്ല.  ഉകദ്യോഗത്ിലിരിക്കുക്ോഴോകണകേിൽ ആകരകേിലും െടകമകേിലും 
തരും. ഉകദ്യോഗത്ികന് പത്രോേിൽ മയങ്ങുന്നവരോണറ് ആളുെൾ എന്നു
മകദ്ഹം അഭിപ്രോയകപ്പടുന്നു.

ഉകദ്യോഗസ്രോയിരിക്കുക്ോൾ പലകപ്പോഴും േ്വോര്ത്ഥമതിെേോകു
ന്ന ബയൂകറോ്രോറ്റുെളുകട ചിത്രം മലയോേകനോവലുെേിൽ െോണോം.  ഈ 
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ഉകദ്യോഗസ്ോധിപത്യം പലകപ്പോഴും െകച്രികക്ോയ്മ, ഉകദ്യോഗസ്ദഷറ് 
പ്രഭുത്വം, ചുവപ്പുനോട എന്നിങ്ങകന വിവിധ കപരുെേിൽ കരഖകപ്പടു
ത്ിയിട്ടുണ്റ്. കരേണധീകൃതഘടനയം ചോ്രിെതയം കമധോവിത്വകബോ
ധവം േിവിൽ േര്വ്ധീേികന ബലിഷ്മോയ ഒരു ഘടനയോക്ി തധീര്ക്കു
ന്നുണ്റ്. ഇതറ് പ്രത്യക്ഷമോകയോ പകരോക്ഷമോകയോ പൗരേമൂഹകത് 
ബോധിക്കുന്നുണ്റ്.

നിലവിലിരിക്കുന്ന രോഷ്ടധീയ-േോമൂഹിെ-േോ്ത്ിെ വ്യവസ്കയ 
മുകന്നോട്ടുനയിക്കുെ എന്ന െര്മ്മോണറ് േിവിൽ േര്വ്ധീേറ് അതികന് വ്യ
വഹോരങ്ങേിലൂകട നിര്വ്ഹിച്ചുകപോകുന്നതറ്.  അതറ് കസ്ററ്ികന് ഒരു പ്രത്യ
യശോസ്ത ഉപെരണമോയിത്ധീരുെയം കചയ്യുന്നുണ്റ്.

‘മരുഭൂമിെൾ ഉണ്ോകുന്നതറ്’ എന്ന കനോവലിൽ ബയൂകറോ്രോറ്റുെൾ 
എങ്ങകനയോണറ് തങ്ങളുകട നിഗൂഢലക്ഷ്യത്ികലത്ികച്രുന്നതറ് എന്നു 
ആനന്ദറ് വ്യക്മോക്കുന്നു.  മനുഷ്യകന് നന്യ്ക്കുപരി േര്ക്ോരികന് നില
നിൽ പിനു മുൻതൂക്ം കെോടുക്കുന്ന രധീതി ഈ കനോവലിൽക്ോണോം.

തെഴിയകട ‘ഏണിപ്പടിെൾ’, ഈ. വോസുവികന് ‘ചുവപ്പുനോട’, 
കെോവിലകന് ‘ഭരതൻ’, എൻ.പ്രഭോെരകന് ‘ജധീവകന് കതേിവെൾ’, 
ആനന്ദികന് തകന്ന ‘കഗോവര്ദ്കന് യോത്രെൾ’, ‘മരണേര്ട്ിെിക്റ്റ്’ 
തുടങ്ങിയ കനോവലുെേിലും േമോനപ്രകമയം തകന്നയോണുള്ളതറ്.

അധിെോരിവര്ഗ്ം എക്ോലവം സുേംഘടിതമോയിരിക്കും. അവര് 
പ്രതിനിധോനം കചയ്യുന്ന വര്ഗ്കമതോയോലും പൗരകനതികര ഒന്നിച്ചു 
നിൽക്ോൻ അവര് എകപ്പോഴും തയ്ോറോയിരിക്കും. ‘യന്ത്രം’എന്ന 
കനോവലികല മന്ത്രി പ്രേന്നനും പരകമശ്വരനുമോയള്ള േംഭോഷണ
ത്ിൽ അേംഘടിതമോയ ജനതകയ പരോമര്ശിക്കുന്നുണ്റ്. സ്റവദയുതി
ദധീപത്ിനു ചുറ്റും പോറിപ്പറക്കുന്ന പ്രോണിെകേ ചൂണ്ിക്ോട്ി പരകമശ്വരൻ 
പറയന്നതറ്  രേകദ്യമോണറ് : “അതോണറ് അേംഘടിത ജനം. അതതു
െോലകത് െപടസ്റദവങ്ങകേ, കേോറി, െപടദധീപങ്ങകേ ആരോധിച്ചു 
ചുറ്ിപ്പറന്നറ്, വിശ്വോേരോഹിത്യം എന്ന കനോ്രകമറിയ ആത്ഹത്യ
യികലക്കു നധീങ്ങുന്ന ജനം.”

മനുഷ്യജധീവിതത്ിലുടനധീേം അധിെോരം വ്യത്യസ്തതരത്ിൽ 
വ്യോപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭരണകൂടം എക്ോലവം ഒരു മര്ദ്കനോപെരണ
മോണറ്. “ഒന്നും അധിെോരത്ിൽ നിന്നും രക്ഷകപ്പടുന്നില്ല.  അധിെോ
രത്ികന് കവതോേനിഷ്ഠൂരത മനുഷ്യകന് ജധീവിതകത് ദരിതത്ിലും 



216 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

February, 2016
Volume 01 : No. 02

ഭധീതിയിലും മുറുക്ിയിടുെ മോത്രമല്ല കചയ്യുന്നതറ്. അതികനക്കുറിച്ചുള്ള 
ആധി മനുഷ്യകന ചിത്ഭ്മത്ിൽ കെോകണ്ത്ിക്കുെ കൂടി കചയ്യുന്നു.”  
എന്നു ഫുകക്ോ വ്യക്മോക്കുന്നു.

ഏകതോരു അധിെോരിയം ലക്ഷ്യം േോക്ഷോതറ്െരിക്കുന്നതിനുകവണ്ി 
നിഷ്രുണം മൂല്യങ്ങകേ ചവിട്ികമതിക്കുന്നു. ഇതറ് കനോവലുെേിൽ പ്രെ
ടമോയി െോണോം.  ഭരണകൂടം ധര്മ്കബോധത്ികന് മൂര്ത്ിമദറ്ഭോവമോ
കണന്നറ് കഹഗൽ െകണ്ത്തുന്നുണ്റ്.

ജനോധിപത്യകമന്ന ആശയേകേൽപം യഥോര്ത്ഥലക്ഷ്യത്ികല
ത്ോകത േ്വോര്ത്ഥതോൽപര്യങ്ങൾക്കു വികധയമോയി നിലകെോള്ളു
ന്നതറ് യന്ത്രം എന്ന കനോവലിൽ െോണോം. റവനയൂ മന്ത്രി ഭോസ്രൻനോ
യര് പ്രമുഖനോയ ഒരു വക്ധീലോയിരുന്നു. രോഷ്ടകേവനത്ിൽ തന്ത്രപൂ
ര്വ്ം ഒരു വക്ധീലിനറ്  എങ്ങകന ഇടകപടോകമന്നറ് അതിേമര്ത്ഥമോയി 
കനോവലിസ്ററ് വരച്ചുെോട്ടുന്നു. അകദ്ഹം രോഷ്ടകേവനം കതരകഞെടുത്
തിനു പിന്നിൽ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒേിഞെിരിക്കുന്നതറ് കനോവ
ലിസ്ററ് വ്യക്മോക്കുെയോണറ്. മന്ത്രിപദം കെോണ്റ് ജനകത് എങ്ങകന 
കേവിക്ോം എന്നതല്ല, തനിക്റ് എന്തു കനട്കമന്നോണറ് അയോൾ ചിന്തി
ക്കുന്നതറ്. േിവിൽ േര്വ്ധീേിൽ െയറിപ്പറ്റുന്ന ഭൂരിഭോഗം അധിെോരി
െളും ഇത്രത്ിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരോണറ്. കുടിയിറക്ലികനതികര 
ജനങ്ങൾ കപോരോടുക്ോൾ ഭോസ്രൻ നോയര് േ്വധീെരിക്കുന്ന േമധീപനം 
ഈ വസ്തുതകയ േോധൂെരിക്കുന്നു. “ഇകതോരു കഡകമോ്രേിയോണറ്. 
ഞോൻ അതികന് േിംബലും! അധിെോരത്ികന് േിംബൽ! കലറ്റ് കദം 
കഡകമോൺക്രേറ്റ്”.

ജനോധിപത്യയഗത്ിൽ മോനുഷിെമൂല്യങ്ങൾ തിെച്ചും േംരക്ഷി
ക്കപ്പടുന്നതിനുകവണ്ിയോണറ് ഒരു ഗവൺകമന്റ് നിലനിൽകക്ണ്തറ്.  
േിവിൽേര്വ്ധീേറ് കനോവലുെേിൽ പരോമര്ശവികധയമോയകപ്പോകഴല്ലോം 
തകന്ന അതികന് നന്െകേക്ോൾ തിന്െകേ ചിത്രധീെരിക്കുവോനോണറ് 
കനോവലിസ്റ്റുെൾ പരിരേമിച്തറ്. എല്ലോ കനോവലിസ്റ്റുെളും േിവിൽ 
േര്വ്ധീേികന നിശിതമോയം പരിഹോേ്യമോയം മലയോേ കനോവൽ 
േോഹിത്യത്ിൽ അടയോേകപ്പടുത്ോൻ രേമിക്കുെയോയിരുന്നു.

വ്യത്യസ്ത കനോവലുെൾ അപഗ്രഥിക്കുക്ോൾ വ്യക്മോകുന്ന ഒരു 
വസ്തുത, േിവിൽ േര്വ്ധീേറ് എല്ലോ െോലത്തും പൗരേമൂഹകത് പ്ര
ത്യക്ഷമോകയോ പകരോക്ഷമോകയോ മര്ദ്ിക്കുന്ന ഒരു ഉപെരണമോയിരുന്നു 
എന്നതോണറ്.
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ചുരുക്ത്ിൽ, അധിെോരം ഭരണത്ിൽ നിന്നും വ്യവകഛേദിക്ോൻ 
െഴിയോത് ഒന്നോകണന്നും ഇവ പരസ്പരപൂരെങ്ങേോകണന്നും െോണോം.  
അധിെോരം ഒരിക്ലും കുറയന്നില്ല. മറിച്റ് അതികന് കമഖലെൾ 
വിപുലകപ്പട്ടു കെോകണ്യിരിക്കുന്നു. പൗരേമൂഹത്ിനുകമൽ േിവിൽ 
േര്വ്ധീേറ് സ്ോപിക്കുന്ന അധിെോരത്ികന് തധീവ്രത വര്ദ്ിച്ചുകെോണ്ി
രിക്കുന്നു. അധിെോരത്ികന്യം പ്രതികരോധത്ികന്യം ആവിഷ്ോരം 
ഇന്നും കനോവലുെേിൽ മുഖ്യധോരയോയി വര്ത്ിക്കുെയം കചയ്യുന്നു.
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ഖ്യാക്ിരെ  
ആഖ്യാനെെിണയാമങ്ങള്

്ൗന്ദെ്ദര്േനം

ചരിത്രോതധീതെോലം മുതൽ സുകുമോരെലെൾ മനുഷ്യേംസ്ോരത്ി
കന് ഭോഗമോയിരുന്നു. േൗന്ദര്യശോസ്തം എന്ന അര്ത്ഥത്ിൽ നോം ഇന്നറ് 
ഉപകയോഗിക്കുന്ന എയറ്കസ്തറ്ിക്റ് (Aesthetics) എന്ന പദത്ിനറ് ഇന്ദി
യോനുഭൂതികയന്നോണര്ത്ഥം. ഈ പദം ആദ്യമോയി ഉപകയോഗിക്കുന്നതറ് 
ജര്മ്ൻ ദോര്ശനിെനോയ കബോംഗോര്ട്നോണറ്. സൃഷ്ടി, അനുഭൂതി, വ്യോ 
ഖ്യോനം, വിമര്ശനം എന്നധീ പ്ര്രിയെേിൽ അന്തര്ലധീനമോയ വിശ്വോ
േങ്ങകേയം ആശയങ്ങകേയം േിദ്ോന്തങ്ങകേയം ദോര്ശനിെമോയി 
അപഗ്രഥിയ്ക്കുെയോണറ് േൗന്ദര്യശോസ്തത്ികന് ലക്ഷ്യം. വിജ്ോനത്ി
കന് വിവിധകമഖലെേിൽ േോഹിത്യം , നരവംശശോസ്തം, പരിസ്ിതി
ശോസ്തം തുടങ്ങിയവയിൽ േൗന്ദര്യദര്ശനം കചലുത്തുന്ന േ്വോധധീനം 
േൗന്ദര്യശോസ്തത്ികന് മഹത്വം കവേികപ്പടുത്തുന്നു. ജധീവിതത്ികന് 
േമസ്തകമഖലെേിലും ഓകരോ വ്യക്ിയ്ക്കും അവകന്തോയ ഒരു േൗന്ദര്യേ
കേല്മുണ്റ്. അതികന വ്യോഖ്യോനിക്ോനോണറ് പലകപ്പോഴും േോഹിത്യെോ
രൻ രേമിയ്ക്കുന്നതറ്. എന്നോൽ ചില േോഹിത്യസൃഷ്ടിെൾ എല്ലോ േൗന്ദ
ര്യശോസ്തേിദ്ോന്തങ്ങൾക്കും, െകണ്ത്ലുെൾക്കും അപ്പുറം നിൽക്കു
ന്നു. മനുഷ്യജധീവിതത്ികന് ബോഹ്യവം ആന്തരിെവമോയ ഭോവങ്ങകേ 
അവ കതോട്ടുണര്ത്തുന്നു. ഇത്രത്ിലുള്ള ആഖ്യോനമോണറ് ഒ.വി. 
വിജയകന് ‘ഖേോക്ികന് ഇതിഹോേം’ എന്ന കനോവൽ. പ്രകൃതിയ്ക്കും 
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ഈശ്വരനുമിടയിൽ ജധീവിയ്ക്കുന്ന േകന്ദഹിയോയ മനുഷ്യകന് േ്വത്വപ്ര
തിേന്ധിെേോണറ് ഇതികല പ്രകമയം.

ആഖ്യോനെലകയക്കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനം, ആഖ്യോതോവികന് വധീക്ഷ
ണകെോണികന (point of view) ആരേയിച്ോണറ് നിലനിൽക്കുന്നതറ്. 
െോലത്ിൽക്കൂടി തുടരുന്ന േംഭവത്ികന് െഥനമോണറ് ആഖ്യോനം 
(Narration). എഴുത്തുെോര് ആഖ്യോനത്ിനറ് രണ്റ് രധീതിെൾ േ്വധീെരിയ്ക്കു
ന്നുണ്റ്. ഒന്നറ് പ്രഥമപുരുഷനിലുള്ള ആഖ്യോനമോണറ്. അതറ് പോര്ര്യനി
ഷ്മോയിട്ടുള്ളതറ്. ഉത്മപുരുഷനിലുള്ള ആഖ്യോനമോണറ് രണ്ോമകത്തറ്. 
ഈ രണ്റ് രധീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമോയ ആഖ്യോനെലയോണറ് ഒ.വി. 
വിജയൻ ‘ഖേോക്ികന് ഇതിഹോേ’ത്ിൽ േ്വധീെരിച്ിരിയ്ക്കുന്നതറ്. 
കമൽ പ്പറഞെ രണ്റ് ആഖ്യോനരധീതിെകേ േമന്വയിപ്പി ച്റ് ഓകരോന്നികന്
യം േൗെര്യങ്ങളും പരിമിതിെളും തിരിച്റിഞെറ് കനോവൽ രചിച്ിരിയ്ക്കു
ന്നു. വര്ഷങ്ങൾകെോണ്റ് രചിച് കൃതിയോണറ് ഖേോക്റ്. വിജയൻ ഈ 
കനോവലിൽ ഒരുപോടറ് എഡിറ്ിങറ് നടത്ിയതോയി പറയന്നുണ്റ്. ഇതിലു
പകയോഗിച്ിരിയ്ക്കുന്ന ഭോഷ ആഖ്യോനെലയകട പുതിയമുഖമോണറ് മലയോേ 
കനോവൽ േോഹിത്യത്ിനറ് നൽെിയിരിയ്ക്കുന്നതറ്. ആഖ്യോനത്ികല 
സ്റവവിദ്്യം ഈ കനോവലിനറ് ഒരു പുതിയ രൂപശില്ം നൽെിയിട്ടുണ്റ്.

അസ്ിതവേദഃഖം
അരയോലിലെേിൽ പതിഞെ െോറ്റ് വധീശിയ ഒരു നട്ടുച്യ്കറ് ഖേോ

ക്ികലത്തുന്നതിനറ് മു്റ് രവിയം അനവധി തവണ േ്വയം കചോദിച്തോ
ണറ്ആ കചോദ്യം . അസ്തിത്വം പൂര്ണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതറ് എകപ്പോഴോണറ്? 
ഐഹിെസുഖങ്ങളുകട പോരമ്യതയിലല്ല എന്നറ് രവി െകണ്ത്തുന്നു. 
ആയിരുകന്നകേിൽ തകന് മനസ്റ് ഒരിക്ലും വിഹ്വലമോകുെയില്ലോയിരു
ന്നുകവന്നറ് അയോൾ തിരിച്റിയന്നു. ഭൗതിെോനുഭവങ്ങേികല അലട്ലുെ
േിൽെേിൽ നിന്നും കവദനെേിൽ നിന്നും ഒന്നുമറിയോകത ഉറങ്ങോനോ
ശിയ്ക്കുെയോണറ് രവി. മനുഷ്യൻ ഏെനോകണന്നും അവൻ എവികട നിന്നു
വന്നുകവന്നും, എവികടയ്കോണറ് കപോകുന്നകതന്നും അറിയോത്ിടകത്ോേം
അവനറ് അസ്തിത്വമില്ല എന്നറ് രവി വിശ്വേിയ്ക്കുന്നു. എന്നോൽ മനുഷ്യൻ 
ഏെനോകണന്നറ് വിശ്വേിയ്ക്കുന്ന രവി ഏെോന്തദഃഖം അനുഭവിയ്ക്കുക്ോഴും 
മൂല്യങ്ങകേ നികഷധിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഖേോക്ിൽ വിദ്യോലയം ആരംഭിയ്ക്കുക്ോൾ അയോകേോകടോ
പ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലോവകരയം കനേഹിയ്കോൻ രവിയ്കറ് െഴിയന്നു. 
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കദ്ോഹിയ്ക്കുന്നവര്ക്റ് കപോലും തണലോെോൻ െഴിയന്നു. കുട്ിെകേ കനേ
ഹിയ്ക്കുന്നു. എന്നോലും ജധീവിതം അയോൾക്റ് അര്ത്ഥരഹിതവം വിരേ
വമോണറ്. ഈ െോരണങ്ങൾ കെോണ്റ് വിദ്യോഭ്യോേം പൂര്ത്ിയോക്ോകനോ 
െോമുെിയമോയള്ള ബന്ധം അഭിലഷണധീമോയി തുടരോകനോ െഴിയന്നില്ല. 
മരണോേന്നനോയ പിതോവികന ശുശ്രൂഷിയ്കോൻ െഴിയന്നില്ല . അഗമ്യഗമ
നങ്ങൾ ജധീവിതത്ിൽ ഉടനധീേം േംഭവിയ്ക്കുന്നു. കുടി, വ്യഭിചോരം എന്നി
വയിലൂകട രവിയകട ജധീവിതം ജധീര്ണ്ണതയകട പോരമ്യത്ികലത്തുന്നു. 
ഒടുവിൽ മരണമല്ലോകത മകറ്ോരു മോര്ഗ്വം അയോളുകട മുന്നിൽ അവകശ 
ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അതും േംഭവിയ്ക്കുന്നു. ഈ ജന്ത്ികല പോപങ്ങ
േിൽനികന്നല്ലോം കമോചനം കനടി പുനര്ജനിയ്കോൻ കവണ്ിയോണറ് രവി 
മരണം കതരകഞെടുത്തറ് എന്നറ് അനുവോചെനറ് കതോന്നും.

രവിയ്കറ് േര്പ്പദംശകമൽക്കുക്ോൾ വോയനക്ോരനറ് കഞട്ൽ അനുഭവ
കപ്പടുന്നു. വിശ്വോേ്യത നിലനിര്ത്ികക്ോണ്റ് രവിയകട ജധീവിതം ചിത്രധീ
െരിയ്കോൻ ഒ.വി. വിജയകന് ആഖ്യോനസ്റശലിയ്കറ് െഴിഞെിട്ടുണ്റ്. മനു
ഷ്യകന് ഭോഗകധയം അജ്ോതമോയ ഏകതോകക്കയോ ഘടെങ്ങൾ നിയ
ന്ത്രിക്കുന്നുകവന്നും മനുഷ്യകന് ദഃഖെരമോയ അവസ്െൾക്റ് ഇതോണറ് 
െോരണകമന്നും വിജയൻ സ്ോപിയ്ക്കുന്നു. രവിയകട ദരന്തകബോധമോണറ് 
‘ഖേോക്ികന് ഇതിഹോേ’കമന്ന കനോവലികന് െോതൽ. ഈ ദരന്ത
കബോധം കനോവലിസ്റികന് ദര്ശനത്ികന് അടിസ്ോനമോകണന്നറ് അകദ്
ഹത്ികന് മറ്റ് കനോവലുെളുകട വോയനയിൽനിന്നും മനസ്ിലോവ ന്നുണ്റ്.

അധികയാെത്ിരറെ ഭിന്മുഖങ്ങള്
കെോേനി വോഴ്ചകയോടും, അവരുകട വിദ്യോഭ്യോേ േമ്പ്രദോയങ്ങകേോ

ടും രവിയ്ക്കു െടുത് വികദ്വഷമുണ്ോയിരുന്നു. പോശ്ോത്യ വിദ്യോഭ്യോേ
ത്ിലൂകട മലയോേിെൾ കനടികയടുത് വിദ്യോഭ്യോേ േമ്പ്രദോയങ്ങകേ 
പ്രതികരോധിയ്കോനോണറ് രവി ഖേോക്ിൽ ഏെോദ്്യോപെ വിദ്യോലയം 
സ്ോപിയ്ക്കുന്നതറ്. ഖേോക്റ് എന്ന ഗ്രോമത്ിൽ പുസ്തെങ്ങൾ ഉള്ളതോയി 
ഈ കനോവലിൽ പരോമര്ശിച്റ് െോണുന്നില്ല . ഖേോക്റ് കപോകലയള്ള 
ഉൾനോടൻ ഗ്രോമങ്ങളുകട രോഷ്ടധീയകത് പരിഷ്കൃതേമൂഹവമോയി കൂട്ികക്
ട്ി ആ േമൂഹത്ികന് േ്വത്വം നഷ്ടകപ്പടുത്ോൻ കനോവലിസ്ററ് തയ്ോറോ
കുന്നില്ല. അറിവെൾ േ്വയം കതരകഞെടുക്ോനുള്ള അവെോശം നമുക്ി
ല്ല. അറിവികന് പോഠ്യപദ്തിെൾ നിര്മ്ിയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂടം കപോതുേമൂ
ഹത്ികന് െര്ത്തൃത്വം രൂപകപ്പടുത്തുന്നു എന്നതറ് ഒരു ഉൽക്ണ്ഠയോയി 
രവിയിലൂകട കനോവലിസ്ററ് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
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ഇന്ത്യയകട രോഷ്ടധീയചരിത്രം രവിയകട േ്വഭോവകത് േ്വോധധീനിച്ിട്ടു
ണ്റ്. ഓകണഴ്റ് പരധീക്ഷയ്കറ് രണ്റ്മോേം മുൻപറ് കെോകേജിൽ എത്ികച്ര്
 ന്ന അകമരിക്ൻ കപ്രോെേര് രവിയ്ക്കു കസ്ോേര്ഷിപ്പറ് വോഗ്ോനം കചയ്തു. 
ഉപനിഷത്തും അക്രേോെിേിക്സും തമ്ിൽ ബന്ധകപ്പടുത്ി രവി നിര്
മ്ിച് പ്രബന്ധത്ിൽ മതിപ്പുകതോന്നിയിട്ോണറ് അകദ്ഹം വികദശയൂണി
കവഴ്ിറ്ിയിൽ അവേരം നൽെോൻ തധീരുമോനിച്തറ്. എന്നോൽ കസ്ോ 
േര്ഷിപ്പറ് േ്വധീെരിയ്കോകനോ, അകമരിക്യികലയ്കറ് കപോെോകനോ രവി തയ്ോ
റോയില്ല. രണ്ോം കലോെയദ് െോലത്റ് ഇന്ത്യ േ്വന്തം ശത്രുവോയ ബ്രിട്
കനോടറ് പെെോണിക്ോകത കപോതുശത്രുവോയ അകമരിയ്കകക്തികര യദ്ം
കചയ്ോൻ ഗോന്ധിജി ആവശ്യകപ്പട്ടു. ഇതറ് രവിയകട മനസ്ിലുണ്റ്. ഗോന്ധി
ജികയയം ഹിറ്റ് ലകറയം ഒകര ആശയത്ികന് രണ്റ് വ്യത്യസ്ത പ്രതി
നിധിെേോയി വിജയൻ കനോവലിൽ അവതരിപ്പിച്ിട്ടുണ്റ്. കതവോരത്തു 
ശിവരോമൻനോയരുകട ഞോറ്റുപുരയകട ഭിത്ിയിൽ ഹനുമോൻ േ്വോമി
കയോകടോപ്പം ഗോന്ധിജിയകടയം ഹിറ്റ് ലറുകടയം ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ിയ്ക്കു
ന്നതറ് ഇതിനുകവണ്ിയോണറ്. രവിയകട അകമരിക്ൻ വികരോധത്ിനറ് 
ഒരു കെോകേോണിയൽ വികധയത്വം ഉള്ളതോയി െോണോൻ െഴിയന്നു. 
കസ്ോേര്ഷിപ്പറ് ഇംഗ്ണ്ികലകയോ ജര്മ്നിയികലകയോ യൂണികവഴ്ിറ്ിെ
ളുകടതോയിരുകന്നകേിൽ രവി േ്വധീെരിയ്ക്കുമോയിരുന്നു. ആഖ്യോനത്ികല 
സ്റവരുദ്്യം ഇതിൽ െോണോൻ െഴിയം. വിദ്യോഭ്യോേരധീതിയിൽ 
ബ്രിട്കന കവറുക്കുക്ോഴും, കലോെയദ്ത്ിലൂകട കലോെത്റ് വിപത്റ് 
വിതച് അകമരിക്കയയം രവി കവറുക്കുന്നു.

ഉടഞ്  മയാതൃ-െിതൃ-പുത് ബിംബങ്ങള്
പുരുഷകെന്ദധീകൃതവം പിതൃകെന്ദധീകൃതവമോയ ഒരു ഗ്രോമമോണറ് 

ഖേോക്റ്. അഛേകന കവദനിപ്പിയ്ക്കുന്ന പുത്രകന് പോപകബോധത്ിലും ചിറ്
മ്യമോയള്ള അവിഹിതബന്ധത്ിലും ഉഴലുന്ന വ്യക്ിത്വവമോയോണറ് 
രവി ഖേോക്ികലത്തുന്നതറ്. പര്രോഗതമോയ മോതൃ-പിതൃ-പുത്ര ബന്ധ
ങ്ങകേ ഉടച്ചുവോര്ക്കുെയോണറ് കനോവലിസ്ററ്. കുട്ിക്ോലകത് അമ് നഷ്ട
കപ്പട്ടുകപോയ രവിയ്കറ് അഛേകന് രണ്ോം വിവോഹം തോങ്ങോവന്നതികലകറ
യോയിരുന്നു. അമ്കയത്ിരയന്ന ഏെോന്തമനസ്ോണറ് രവിയകടതറ്.

അഛേനിൽനിന്നും അെന്നുകപോയ മെകന് േകന്ദഹങ്ങളും, വ്യ
േനങ്ങളും രവിയകട വ്യക്ിത്വകത് മോറ്ികവയ്ക്കുന്നു. കവദനിയ്ക്കുെ
യം, കവട്യോടകപ്പടുെയം കചയ്യുന്ന പിതോവികനയോണറ് ഖേോക്ിൽ 
െോണുന്നതറ്. കരോഗഗ്രസ്തനോയി മരണശയ്യിൽ െിടക്കുന്ന പിതോവിനറ് 
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തകന്നക്ോണണകമന്നറ് അതിയോയ ആഗ്രഹമുകണ്ന്നറിഞെിട്ടും ആ 
ആഗ്രഹം നികഷധിച്റ്, തകന് പോപകബോധവമോയി അഛേനിൽനി
ന്നും േ്വന്തം വധീട്ിൽനിന്നും പലോയനം കച യ്ോൻ രവി നിര്ബ്ബന്ധിത
നോയി.ഇവികടയോണറ് വിജയകന് ആഖ്യോനെലയകട മിഴിവറ് അനുവോച
െനറ് ദര്ശിയ്കോൻ െഴിയന്നതറ്. കനോവലിൽ ഒരിടത്തുകപോലും പിതോവം 
പുത്രനും തമ്ിൽ കനരിട്റ് േംവദിയ്കോൻ കനോവലിസ്ററ് അനുവദിയ്ക്കുന്നി
ല്ല. അഛേൻ രവിയ്കറ് ഗുരുവോയിരുന്നു. അഛേകന് സ്റെ വിരലിൽ തൂങ്ങി 
വിജനമോയ ചുവന്ന പോതയിലൂകട േോയോഹ്നത്ിൽ േഞ്ചരിച്ിരുന്നതറ് 
രവിയകട ജധീവിതത്ികല സുഖദമോയ ഓര്മ്യോണറ്. എന്നോൽ അഛേൻ 
നൽെിയ വോത്സല്യം പോകട ഉകപക്ഷിക്കുെയോണറ് രവി. ഖേോക്ികല 
ത്തുക്ോൾ എല്ലോ വൃദ്ജനങ്ങേിലും തകന് പിതോവികനക്ോണോൻ രേ
മിയ്ക്കുെയം കചയ്യുന്നു.

പിതോവം പുത്രനും തമ്ിലുള്ള ബന്ധവികഛേദം രവികയകപ്പോകല 
മറ്റ് െഥോപോത്രങ്ങൾക്കും വിജയൻ നല്കുന്നു. സ്റനേോമലിയം-കമോല്ലോ
ക്യം, മോധവൻ നോയരും-അഛേനും തുടങ്ങിയവര് ഉദോഹരണം. രവി
യിൽനിന്നും, മോധവൻനോയരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമോയി സ്റനേോമലി 
പിതോവികന തിരിച്റിയെയം പിതോവികല യ്കറ് മടങ്ങികപ്പോവെയം കച 
യ്യുന്നു. പിതൃ-പുത്രകത് മൂന്നറ് തരത്ിൽ കനോവലിൽ ആഖ്യോനം കചയ്ി
രിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്ന പിതോവം മനുഷ്യൻ എന്ന പുത്രനും, ഗുരു 
എന്ന പിതോവം ശിഷ്യൻ എന്ന പുത്രനും , അഛേനും മെനും . ആത്ധീയ
തയകട പശ്ോത്ലമോണറ് ഈ ബന്ധങ്ങകേ വ്യോഖ്യോനിയ്കോൻ വിജയൻ 
േ്വധീെരിച്ിരിയ്ക്കുന്നതറ്.

സ്തധീയികലയ്ക്കും പ്രകൃതിയികലയ്ക്കും മടങ്ങോൻ രവിയകട മനസ്ിൽ 
അതിയോയ ആഗ്രഹമുണ്റ്. ഈ അകന്വ ഷണത്ിനറ് െോരണമോയി കനോ 
വലിസ്ററ് പറയന്നതറ് മോതൃനഷ്ടമോണറ്. അമ്കയത്ിരയന്ന അനോഥനോയ 
ഒരു ശിശുവികന് ആത്ോവറ് വിജയൻ രവിയ്ക്കുനൽകുന്നു. കനേഹനിര് ഭര
മോയ ഒരു ബോല്യം രവിയ്ക്കുണ്ോയിരുന്നു. അമ്യകട മടിയിൽ തലചോയറ് 
ആെോശകത്യ്ക്കു കനോക്ി കദവന്ോര് വലികച്റിയന്ന െല്വൃക്ഷകതോ 
ണ്ടുെളുകട െഥ കെട്ിരുന്ന െോലം. ആ െഥെൾ കെോച്ചുമനസ്ിൽ 
മോതൃത്വത്ികന് വോത്സല്യം നിറച്ചു. ഗര്ഭിണിയോയിരുന്ന അമ് പ്ര
േവകത്ോകട മരിയ്ക്കുക്ോൾ രവി ഒറ്കപ്പടുെയോയിരുന്നു. അമ്യകട 
പെരക്ോരിയോയി വന്ന ചിറ്മ്കയ രവിയകട മനസ്റ് ഉൾകക്ോണ്ില്ല. 
അതിനോൽ അയോൾ ചിറ്മ്കയ പ്രോപിയ്ക്കുന്നു. അമ്യകട ഗര്ഭപോത്രത്ി
കലയ്കറ് മടങ്ങുെ, അവികട മോത്രകമ ശോശ്വതമോയ ശോന്തി ലഭിയ്ക്കുെയള്ളൂ 
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എന്ന ചിന്ത അയോളുകട മനസ്ിൽ ഉറച്ചു. ഈ ചിന്തയോെോം അമ്യോ
െോൻ പ്രോയമുള്ള സ്തധീെകേോടുകൂടി നടത്തുന്ന ശോരധീരിെബന്ധങ്ങേികല
യ്കറ് അയോകേ നടത്തുന്നതറ്. പോപത്ികന്യം സ്റലംഗിെതയകടയം 
വേയത്ിനുള്ളിൽ െറങ്ങുെയോണറ് രവിയകട ജധീവിതം. നിഷിദ്മോ
യകതന്തും കനടികയടുക്ോനുള്ള േഹജമോയ മനുഷ്യവോേന രവിയിൽ 
െോണുവോൻ െഴിയം. ചിറ്മ്യമോയള്ള സ്റലംഗിെബന്ധം കവദെോല
ത്ോയിരുകന്നകേിൽ ന്യോയധീെരിക്ോമോയിരുകന്നന്നറ് രവി വിശദധീെരി
യ്ക്കുന്നു. (കവദെോലത്റ് േകഹോദരധീ പരിണയം നിലനിന്നിരുന്നു). ആദി
മെോലകത്യ്കറ് തിരിച്ചുകപോെോനുള്ള ആഗ്രഹം രവിയകട മനസ്ിൽ 
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

പിതോവം പുത്രനും മോതോവം പുത്രനും തമ്ിലുള്ള ബന്ധകത് അസ്തി
ത്വവ്യഥയകട പിൻബലത്ിൽ വിജയൻ വിശദധീെരിയ്ക്കുന്നു. അസ്തിത്വ
വ്യഥയിൽ ഉഴറി ഉടഞ്ഞുകപോയ മോതൃ-പിതൃ ബിംബങ്ങളുകട വലയിൽ 
നിന്നും രക്ഷകപ്പടോൻ രവി ആത്ഹത്യകചയ്യുന്നു. രവിയകട പോപകബോ
ധകത് മരണത്ിലൂകട അവേോനിപ്പിയ്കോൻ രേമിച്കപ്പോഴും മനുഷ്യ
രോശികയ ഒന്നോകെ അലട്ടുന്ന പോപകബോധമോയി അതികന മോറ്ോൻ 
വിജയകന് ആഖ്യോനസ്റശലിയ്കറ് െഴിഞ്ഞു.

ഖ്യാക്ിരറെ ദര്േനം
കെരേധീയമോയ ഒരു ഗ്രോമോന്തരധീക്ഷം ഖേോക്ികന് ജധീവിതപശ്ോ

ത്ലത്ിൽ െോണോൻ െഴിയന്നില്ല . യക്ിയം അയക്ിയം, മിത്തും 
യോഥോര്ത്ഥ്യവകമല്ലോം അവിടകത് ജധീവിതത്ിൽ കൂടിക്കുഴഞ്ഞുെിടക്കു
ന്നു. പരിഷ്കൃത േമൂഹത്ികന് ശോസ്തധീയമോയ യക്ിെൾ ഒരു വശത്തും 
ഗ്രോമധീണ േമൂഹത്ികന് അയക്ിെൾ മറുവശത്തും വിജയൻ ആവിഷ്
രിക്കുന്നു. നോഗരിെ ജധീവിതത്ികന് േകേധീര്ണ്ണതെൾ രവികയ ജധീവി
തത്ിൽ പരോജയകപ്പടുത്ി. നഗരത്ിൽനിന്നും യോഥോര്ത്ഥ്യവം, 
അസ്തിത്വവം കതടി രവി ഖേോക്ികലയ്ക്കുകപോകുന്നു. സ്റജവേ്വരൂപ
കത് െകണ്ത്ോനുള്ള രേമത്ിൽ പോപത്ിൽ നിന്നും പോപത്ികല
ക്റ് നടന്നറ് ആ വഴിയ്ലത്ിൽ രവി ജധീവിച്ചു.

നിരര്ത്ഥെമോയ ജധീവിതത്ികന് മുഖം ഖേോക്ിൽ അവതരി
പ്പിയ്ക്കുക്ോഴും, രവി മരണകത് േ്വയം വരിയ്ക്കുക്ോഴും ജധീവിതകത് 
അയോൾ ഒരുപോടറ് കനേഹിയ്ക്കുന്നു എന്ന ദര്ശനമോണറ് കനോവലിസ്ററ് നൽകു
ന്നതറ്. മരണവം ജധീവിതവം തമ്ിലുള്ള അതിര്വരമ്പുെൾ ഇവികട 
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ഇല്ലോതോകുന്നു. സ്കൂേിൽ എത്ോത് കുട്ിെൾ—പഠനം നിര്ത്ിയവരോ
യോലും മരിച്ചുകപോയവരോയോലും—അവരുകട കപരറ് ഹോജര് പുസ്തെത്ിൽ
നിന്നും നധീക്ോൻ രവി തയ്ോറോകുന്നില്ല. ഇതറ് രവിയകട ജധീവിത വധീക്ഷ
ണമോണറ് കവേികപ്പടുത്തുന്നതറ്. കനോവലിസ്റികന് ജധീവിതദര്ശനമോണറ്. 
കനേഹവം മരണവം പോപവം രവി ഖേോക്ിൽ തിരിച്റിയന്നു. പ്രകൃ
തിരഹേ്യങ്ങൾ കതടി ഖേോക്ികലത്ിയ രവിയ്കറ് അതറ് െകണ്ത്ോ
നോെോകത പ്രകൃതിയികലയ്ക്കു മടകങ്ങണ്ിവരുന്നു. േര്പ്പദംശകമറ്റ് മഴകവ
ള്ളത്ിൽ െിടക്കുന്ന രവിയ്കറ് പ്രേയജലത്ിനറ് മുെേിൽ ആലിലയിൽ 
െിടക്കുന്ന ആദിമശിശുവികന് രൂപമുണ്റ്. ആവര്ത്നം പ്രകൃതിനിയമ
മോകണന്ന ദര്ശനത്ിൽ കനോവലിസ്ററ് എത്ികച്രുന്നു. ജനനമരണച
്രത്ിൽ നിന്നും മനുഷ്യനറ് കമോചനമില്ല എന്ന തത്്വം അംഗധീെരിയ്ക്കു
െയോണറ് വിജയൻ. ഇതറ് എകന് ജധീവിതദര്ശനമകല്ലന്നറ് കനോവലിസ്ററ് 
പറയക്ോൾ ഇതുതകന്നയോണറ് എകന് ജിവിതവധീക്ഷണം എന്നറ് കനോവ
ലിസ്ററ് കനോവലിൽ അടിവരയിട്റ് ഉറപ്പിച്ിരിക്കുന്നതോയോണറ് അനുവോച
െനറ് കബോദ്്യമോകുന്നതറ്.

ഉെ്ംഹയാെം
വോയനക്ോരകന് േൗന്ദര്യോേ്വദനതലകത് തൃപ്തികപ്പടുത്തുന്ന 

ആഖ്യോനസ്റശലിയല്ല ‘ഖേോക്ികന് ഇതിഹോേം’ എന്ന കനോവലികന് 
തറ്. ഈ കനോവലികന് ആഖ്യോനസ്റശലികയ പ്രകത്യെിച്റ് ഒരു േൗന്ദ
ര്യശോസ്ത േിദ്ോന്തത്ികന്യം തത്്വങ്ങൾ ഉപകയോഗിച്റ് വ്യോഖ്യോ 
നിയ്കോൻ െഴിയെയില്ല. പരിസ്ിതിയം, പ്രത്യയശോസ്തവം ചരിത്രവം  
നരവംശശോസ്തവം േംസ്ോരവം മിത്തും ആത്ധീയതയം ബിംബങ്ങളും 
മനഃശോസ്തവം ശരധീരശോസ്തവം എല്ലോം വിജയൻ കനോവലിൽ അവത
രിപ്പിച്ിരിയ്ക്കുന്നു. ഭൗതിെ ജധീവിതത്ികന് കെട്ടുപോടുെേിൽകപ്പട്ടുഴലു
ന്ന മനുഷ്യജധീവിതത്ികന് തോകഴത്ട്റ് മുതൽ കമൽത്ട്ടു വകരയള്ള 
ചിത്രങ്ങൾ വിജയൻ തകന് കൃതിയിൽ വ്യോഖ്യോനിച്ിട്ടുണ്റ്. മനുഷ്യ
ജധീവിതം വികയോഗദഃഖത്ികന് ദരന്തമോകണന്നറ് അകദ്ഹം പറയന്നു. 
ആവര്ത്ിയ്ക്കുന്ന ജനിതെച്രത്ികല ആരക്ോലുെൾ ആണറ് പ്രപ
ഞ്ചത്ികല ഓകരോ ജധീവിയം. പകക്ഷ െോലച്രത്ികന് തിരിയലിനി
ടയിൽ എവികടകയോ മനുഷ്യകന് നന് നഷ്ടകപ്പട്ടു.

പരിഷ്ോരത്ികന് ഒരു കചറിയ മോറ്ംകപോലും ഏൽക്ോത് ഖേോക്റ് 
എന്ന ഗ്രോമത്ിൽ ചോരിത്രവതിെേോയ കപൺെിടോങ്ങകേകയോ മദ്യത്ി
നും മന്ത്രവോദത്ിനും അടിമകപ്പടോത് പുരുഷൻമോകരകയോ െോണോൻ 
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െഴിയന്നില്ല . ഈ ദര്ശനം അവതരിപ്പി യ്ക്കുന്നതിൽ കനോവലിസ്റികന് 
ആഖ്യോ നസ്റശലി പൂര്ണ്ണവിജയമോയിരുന്നു. അതിനോൽ ‘ഖേോക്ികന് 
ഇതിഹോേം’ മലയോേ കനോവൽ  േോഹിത്യത്ികല ഇതിഹോേമോയി 
എന്നും നിലനിൽക്കും.
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കെരളം.

ISSN 2454-292X
VOLUME 01 NUMBER 02
FEBRUARY 2016 

Printed, published and edited by Head of the Post Graduate Department of 
Malayalam, KKTM Govt. College, Pullut, Kodungallur, Kerala. Ph.9946764768


	MALAYALAPACHCHA 2
	 നവമാധ്യമാധികാരത്തിന് 
ഒരു അനുബന്ധം 
	നഗരാധികാരത്തിന്റെ 
	അധിനിവേശങ്ങള്—
	ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കളില്
	 സ്മിത എല്സി സെബാസ്റ്റ്യന്

	കവിതയിലെ പെണ്പിറവികള്
	ജോയ്സി റോജ വര്ഗ്ഗീസ് എം.

	അധികാരം, പ്രതിരോധം 
	—‘മാറ്റാത്തി’യില്
	അനു ട്രീസ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

	അരികുജീവിതവും 
	അധികൃതരാഷ്ട്രീയവും 'ചാവൊലി'യില്
	 ഉര്സുലഎന്, 

	പ്രതിരോധ പാഠങ്ങള്
			വീണാഗോപാല് വി.പി.

	പ്രതിരോധത്തിന്റെ രംഗഭാഷ്യം— ‘തൊഴില് കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്’
		ഡോ. ജാന്സി. കെ. എ.

	അധികാരവും പ്രതിരോധവും—
	എം. സുകുമാരന്റെ ചെറുകഥകളില്
	മെറിന് ജോയ്

	പരിണയം
	ഉരല്പ്പുരയില് നിന്ന് ഒരുറച്ച ശബ്ദം
	എം. രാമചന്ദ്രന് പിളള

	അധികാര പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം
	—അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തില്
	പ്രജിനി പ്രകാശ്

	അനുഷ്ഠാനകലകളിലെ 
	ആവിഷ്കാര-പ്രതിരോധ സാദ്ധ്യതകള്: 
	‘അഗ്നിക്കാവടി’യെ മുന്നിര്ത്തി ഒരു പഠനം
	ശ്രീജ.ജെ.എസ്. 

	ഭരണകൂടത്തിന്റെയും 
	പുരുഷാധിപത്യസമൂഹത്തിന്റെയും 
	ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെ പാഠങ്ങള് 
	ദിവ്യധര്മ്മദത്തന്

	പ്രതിരോധത്തിന്റെ 
	സാമൂഹികമാനങ്ങള്
	 സിമി എ.ജെ.

	പെണ്വിനിമയങ്ങളിലെ 
	അധികാരരൂപങ്ങള് 
	സൗമ്യ സി.എസ്.

	‘ചാവൊലി’
	—അതിജീവനത്തിന്റെ വേരുകള്
							ശ്രുതി കെ.

	കുടുംബമെന്ന അധികാരസ്വരൂപം 
	—മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളില്
	വിജിത പി.

	പ്രതിരോധത്തിന്റെ ജാതിചരിത്രം വടുതലയുടെ കഥകളില് 
	സ്ത്രൈണസത്തയുടെ ചോദന
	ധന്യ.എസ്.പണിക്കര്

	കുറ്റവും ശിക്ഷയും സി.ജെ.യുടെ ക്രൈം നാടകത്തില്
	സ്ത്രീയധികാരവും പ്രതിരോധവും നളിനി ജമീലയുടെ 
ആത്മാവിഷ്കാരത്തില് 
						   ഉദയന്. എസ്

	ബര്സ—തലകുനിക്കാത്തവള്
	ദീപ ആര്.വി.എം. 

	അതിജീവനത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്ര
	                                                   അനുഡേവിഡ് (ഗവേഷക)

	പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭിന്ന മുഖങ്ങള്:
	ഷീന. വി.കെ.

	കുടുംബം അധികാരം പ്രതിരോധം
	നിമ്മി.എ.പി

	‘തകര്ന്നുയരുന്ന ദേവബിംബങ്ങള്’
		ഡോ. ഗംഗാദേവി.എം

	അധികാരത്തിന്റെ 
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം:
	ബീന.കെ

	അധികാരവും സിവില് സര്വ്വീസും—‘യന്ത്രം’ എന്ന നോവലില്
	ഖസാക്കിലെ 
ആഖ്യാനപരിണാമങ്ങള്
	ദീപ ബി.എസ്.


	MALAYALAPACHCHA 2 cover

